SZOCIÁLIS SEGÍTŐ
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 gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény,
valamint
– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és
törlés eljárási rendjéről szóló, többször módosított 1/2006. (II. 17.) OM rendelet,
– 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 módosított 20/2007.
(V. 21.) SZMM rendelet,
– az 54 762 01 Szociális segítő szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó
módosított 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet
alapján készült.
A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni a szakképző intézményt
fenntartó helyi rendelkezéseit, az iskolaszék állásfoglalásait, a gyakorlati képzés megszervezésében
közreműködő gazdálkodó szervezet igényeit.
A képzés megszervezéséhez a szakképzést folytató intézmény a jelen általános irányelvekben
foglaltak, továbbá a központi programban a tananyagegységekre vonatkozóan leírtak alapján
elkészíti a pedagógiai programjának részét alkotó szakmai programját és a meghatározott képzési
időre vonatkozó megállapodást a gazdálkodó szervezettel. Ezen dokumentumokat a szakképző
intézmény fenntartója hagyja jóvá.
2. Az elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai
A szakképesítés azonosító száma: 54 762 01
A szakképesítés megnevezése:

Szociális segítő

Szakképesítések köre:
Elágazások:
Azonosítószám:
Megnevezés:
Azonosítószám:
Megnevezés:
Azonosítószám:
Megnevezés:

Hozzárendelt FEOR szám:

3311
1

54 762 01 0010 54 01
Rehabilitációs nevelő, segítő
54 762 01 0010 54 02
Szociális asszisztens
54 762 01 0010 54 03
Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi
ügyintéző

Szakképzési évfolyamok száma:
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Elmélet aránya:
Gyakorlat aránya:

60 %
40 %

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

van
1 év
nem szervezhető
-

3. A képzés szervezésének feltételei
Személyi feltételek
Az elméleti és gyakorlati képzést a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 17. §-ában
szabályozott feltételekkel rendelkező pedagógus és egyéb szakember láthatja el.
A szociális segítő képzés további sajátos szakemberigényei:
A tananyagegység neve
A szükséges képzettség, felkészültség
A segítő kapcsolat kommunikációja Csoportvezetői képzésben részt vett segítő szakember
Készségfejlesztés a segítő
kapcsolathoz

Csoportvezetői képzésben részt vett pszichológus

Esetmegbeszélés

A szociális ellátás területén legalább hároméves gyakorlattal
rendelkező szociális szakember

Szakmai etika

Szociális csoportmunka

A szociális ellátás területén legalább hároméves gyakorlattal
rendelkező szociális szakember
A szociális ellátás területén legalább hároméves gyakorlattal
rendelkező szociális szakember
A szociális ellátás területén legalább hároméves gyakorlattal
rendelkező szociális szakember
Csoportvezetői képzésben részt vett segítő szakember

Szupervízió

Diplomás, vagy akkreditált szupervizor

Etikai szabályok
Szakmai etikai dilemmák

Tárgyi feltételek
A szakmai elmélet oktatását és a szakképző iskolában folyó gyakorlati képzést a szakképző
iskolának kell megszervezni, amelyhez az alábbiak biztosítása szükséges:
–
–
–
–
–
–

tanterem
könyvtár
számítógép-terem
csoportszoba
taniroda
demonstrációs terem
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továbbá a megvalósítás érdekében együttműködési megállapodást kell kötnie szociális,
gyermekjóléti, gyermekvédelmi és egyéb jóléti intézménnyel, illetve az intézmény tereptanári és
szakmai végzettséggel rendelkező munkatársával.
A szükséges intézménytípusok a következők:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény
közművelődési és közoktatási intézmények
települési önkormányzat szociális ellátásokkal foglalkozó osztálya
fogyatékos emberek ellátásával, rehabilitációjával foglalkozó nappali és bentlakásos
intézmények,
szociális konyha, nappali melegedő, hajléktalan szálló
az interjúalany otthona
családsegítő és gyermekjóléti intézetek
önkormányzati hivatal

A minisztérium által jóváhagyott szakmai szervezetek ellenőrzési joga kiterjed a szakképző iskola é
a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi és egyéb jóléti intézmény közötti megállapodás
alapján végzett gyakorlati képzés feltételeinek ellenőrzésére is.
A tanulószerződés alapján végzett gyakorlati képzés tárgyi és személyi feltételeit a szociális,
gyermekjóléti, gyermekvédelmi és egyéb jóléti intézménynél a minisztérium által jóváhagyott
szakmai szervezetek – adott esetben a szakképző iskola bevonásával – ellenőrzik.
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4.

A tanulók felvételének feltételei
A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:
érettségi vizsga
Iskolai előképzettség:
Szakmai előképzettség:
Előírt gyakorlat:
Elérhető kreditek mennyisége:
nem szükségesek
Pályaalkalmassági követelmények:
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges

5.

A szakképesítés, elágazások munkaterülete

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

FEOR száma
3311

A munkakör, foglalkozás
FEOR megnevezése
Szociális asszisztens

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
A szociális segítés alapfeladatait látja el
Ügyviteli és ügyirat-kezelési feladatokat lát el
Szociális és gyermekvédelmi ügyeket intéz
Részt vesz a döntés-előkészítő munkában
Közreműködik a szolgáltatások megszervezésében, irányításában
A szociális munkás irányításával részfeladatokat lát el a szociális problémamegoldásban
Önállóan szociális segítő tevékenységet folytat
Baleset vagy hirtelen egészségromlás esetén elsősegélyt nyújt
Szabadidős és rekreációs programokat szervez és vezet
Részt vesz a szociális munka adminisztrációjának kialakításában és működtetésében
Szakemberek irányításával rehabilitációs programokat valósít meg
Részt vesz a fogyatékosokat ellátó és rehabilitációs intézmények adminisztrációjának
Prevenciós, egészségmegőrző, -fejlesztő, mentálhigiénés tevékenységet folytat és ilyen
Munkajellegű foglalkozásokat szervez
Közösségi és kistérségi társadalmi integrációt segítő tevékenységet végez
A szakképesítéssel rokon szakképesítések
azonosító száma
megnevezése
55 762 01 0000 00 00
Ifjúságsegítő
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).
4

7.

A szakképesítés, elágazások 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 emberi, állampolgári jogokat, kötelességeket és segíti ezek érvényre
jutását
Megbízás alapján érdek-képviseleti 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
B Gyermeki jogi alapismeretek
C Szociális védelmi rendszer nem önkormányzati keretei, formái
Állami, önkormányzati szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások keretei,
B
formái
B Szociálpolitikai alapismeretek
B A szociálpolitika célja, értékei és dilemmái
B Ideológiák és érdekek összefüggései
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B
B
B
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

Az állami beavatkozás eszközei, formái
A szociálpolitika alapelvei, technikái és eszközei
A problémának definiált társadalmi jelenségek
Szociális és gyermekvédelmi ellátások
A szociális és gyermekvédelmi 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 és gyermekvédelmi 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
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B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

Lelki jelenségek és folyamatok
Személyiség-pszichológiai ismeretek
Az előítéletek kialakulásának okai és működésének jellemzői
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
7

Információgyűjtés
Problémaelemzés és -feltárás
Helyzetfelismerés
Rendszerben való gondolkodás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1357-06 Szociális ügyviteli és ügyirat-kezelési feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Szövegszerkesztő, táblázatkezelő és adatbázis-kezelő programokat működtet
Adminisztrációs rendszereket működtet
Ügyiratkezelést végez
Jegyzőkönyvet, hivatalos leveleket, feljegyzést készít, előkészíti a határozatokat,
idézést, értesítést küld, szakértőt kér fel
Ellenőrzi a benyújtott kérelmek, nyomtatványok kitöltésének helyességét, pontosságát,
szükség esetén hiánypótlást kér
Segélyek, támogatások jogosultságát felülvizsgálja, szükség esetén hatósági
beavatkozásokat kezdeményez
Szakszerűen vezeti a szociális és a gyermekvédelmi nyilvántartásokat
Betartja az ügyrendi eljárások menetét, a közigazgatási eljárás szabályait
Munkáját segítő formanyomtatványokat készít
Szükség esetén hétvégén és ünnepnapon is ügyeletet, telefonügyeletet tart
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Az önkormányzatok általános feladatai és szervezete
B A közigazgatási eljárás szabályai
B A szociális és gyermekvédelmi intézmények finanszírozásának szabályai
B Szociális statisztika
B Adminisztráció
B Ügyiratkezelés
B Titkos ügyiratkezelés
B Közigazgatási eljárás adminisztrációja
B A kérelmek követelményei
B A jegyzőkönyv követelményei
B Az idézés, értesítés követelményei
B A határozatok követelményei
B Az ellátások igényléséhez szükséges dokumentumok követelményei
B A feladatokkal kapcsolatos nyilvántartások
B Az intézményi nyilvántartások
B Az intézményi adminisztrációs rendszerek
C Új intézmények létrehozásával kapcsolatos adminisztráció
B Levelezés
B Magánlevelezés
B Az intézményi levelezés
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2
ECDL 2. m. Operációs rendszerek
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2
2
2
2
5
5
5
5
5
4
4
4
4
3
4
4
4
5
5

ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
ECDL 4. m. Táblázatkezelés
ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Kézírás
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Köznyelvi beszédkészség
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Gépírás
Információforrások kezelése
Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
Diagram, nomogram kitöltése, készítése
Elemi számolási készség
Irodatechnikai eszközök használata

Személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Pontosság
Társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Adekvát kommunikáció
Irányíthatóság
Módszerkompetenciák:
Általános ismeretek speciális helyzetekben való alkalmazása
Problémaelemzés, -feltárás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Figyelem-összpontosítás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1358-06 Szociális és gyermekvédelmi ügyintézés
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Tiszteletben tartja és alkalmazza az Alkotmányban és nemzetközi megállapodásokban
rögzített emberi, polgári, gyermeki és ellátotti jogokat
Fogadja az intézménybe érkező ügyfeleket, klienseket és együttműködik velük a
szükségletek rangsorolásában
Mozgósítja ügyfele jogi, anyagi, kapcsolati, személyes és családi erőforrásait
Tisztázza ügyfelével a feladatokat és a felelősségeket
Beszerzi a problémák megoldásához szükséges információkat
Alkalmazza a problémák megoldásának elméleti modelljeit
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Értékeli az ügyfél problémamegoldásának hatékonyságát
Átlátja a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátások rendszerét
Tájékoztatást ad az ügyfelek számára a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi
ellátások, támogatások segélyek, szolgáltatások köréről
Tájékoztatást ad az ügyfelek számára a hozzájutás feltételeiről
Tájékoztatást ad az ügyfelek számára jogorvoslati lehetőségeikről
Tájékoztatást ad az ügyfelek számára a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi
intézmények, hatóságok működési rendjéről, ügyfélfogadási rendjéről, idejéről
Segítséget nyújt kliensének formanyomtatványok, beadványok, kérelmek kitöltésében
Segítséget nyújt szolgáltatások igénybevételében
Kérelmek elbírálását készíti elő
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B A kérelmek követelményei
B A határozatok követelményei
B Az ellátások igényléséhez szükséges dokumentumok követelményei
B Az intézményi adminisztrációs rendszerek
B Levelezés
B Magánlevelezés
B Az intézményi levelezés
B A szociális munka általános alapjai
B Az egyénekkel és családokkal végzendő szociális munka
B A szociális igazgatás szervezete
B A szociális igazgatás általános szabályai
B A pénzbeli és természetbeni ellátások
B A szociális alapszolgáltatások
B A szakosított ellátások
B Az intézményi jogviszony szabályai
B A családtámogatások rendszere
B A szociális ellátó intézmények szervezése és működtetése
B A gyermek és ifjúságvédelem alapjai
B A gyermekvédelem pszichológiai vonatkozásai
B A gyermekjóléti alapellátások
B A gyermekvédelmi szakellátások
B A gyermekvédelmi gondoskodás formái
B A gyámügyi igazgatás szervezete és feladatai
B A gyámság feladatai és szabályai
C Munkajogi alapismeretek
C A civil szervezetek jellemzői
C Az Európa Unió felépítésének jellemzői
B Az Európai Unió szociális szabályai
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2
ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2
ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2
ECDL 4. m. Táblázatkezelés
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2
2
5
5
5
5
5
4
4
4
4
3
4
4
4
5
5

ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Kézírás
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Köznyelvi beszédkészség
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Gépírás
Információforrások kezelése
Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
Diagram, nomogram kitöltése, készítése
Elemi számolási készség
Irodatechnikai eszközök használata

Személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Elhivatottság, elkötelezettség
Társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Adekvát kommunikáció
Interperszonális rugalmasság
Módszerkompetenciák:
Általános ismeretek speciális helyzetekben való alkalmazása
Problémaelemzés, -feltárás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Rendszerben való gondolkodás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1359-06 Döntés-előkészítő munka
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Átlátja az államszervezet felépítését, az államigazgatás szervezetének rendszerét
Eligazodik a jogszabályok hierarchiájában, a döntéshozatal rendszerében
Alkalmazza az általános és helyi jogszabályokat
Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat
Értelmezi a szociális ügyek ellátására vonatkozó helyi döntési kompetenciákat
Összegyűjti a döntés-előkészítéshez szükséges információkat
Képet ad a döntéshozók számára az ügyfélkörük szociális helyzetéről
Ügyfélforgalmi adatok elemzését végzi, statisztikai beszámolókat készít
Környezettanulmányt készít társintézmények és hatóságok megkeresésére
Felmérést készít a helyi társadalom szerkezetéről, annak változásairól
Megfelel a közszolgálati jogviszonyból származó magatartási követelményeknek
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Kapcsolatot tart a hivatal többi szervezeti egységének munkatársával, a jelzőrendszer
tagjaival
Adatokat szolgáltat fegyelmi, szabálysértési, polgári, büntető vagy egyéb eljárás
kezdeményezéséhez
Együttműködik a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi és egyéb jóléti
intézményekkel, civil szervezetekkel
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Államtörténet
C A Magyar Köztársaság államszervezetének jellemzői
B Az önkormányzatok általános feladatai és szervezetei
B A közigazgatási eljárás szabályai
B Általános statisztikai alapismeretek
B Háztartási statisztika
B Szociális statisztika
B Demográfia
B Ügyvitel és ügykezelés
B Adminisztráció
B Ügyiratkezelés, titkos ügyiratkezelés
B Az ellátások igényléséhez szükséges dokumentumok követelményei
C Új intézmények létrehozásával kapcsolatos adminisztráció
B Az egyénekkel és családokkal végzendő szociális munka
B A közösségi szociális munka
B A szociális igazgatás szervezete
B A szociális igazgatás általános szabályai
B A pénzbeli és természetbeni ellátások
B A szociális alapszolgáltatások
B A szakosított ellátások
B Az intézményi jogviszony szabályai
B A családtámogatások rendszere
B A szociális ellátó intézmények szervezése és működtetése
B A gyermek- és ifjúságvédelem
B A gyermekvédelem pszichológiai vonatkozásai
B A gyermekjóléti alapellátások
B A gyermekvédelmi szakellátások
B A gyermekvédelmi gondoskodás formái
B A gyámügyi igazgatás szervezete és feladatai
B A gyámság feladatainak és szabályainak ismerete
C Munkajogi alapismeretek
C A civil szervezetek jellemzői
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2
ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2
ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2
ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2
ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2
ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
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5
5
5
5
5
4
4
4
4
3
4
4
4
5
5

Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Kézírás
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Köznyelvi beszédkészség
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Gépírás
Információforrások kezelése
Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
Diagram, nomogram kitöltése, készítése
Elemi számolási készség
Irodatechnikai eszközök használata

Személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Elhivatottság, elkötelezettség
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Adekvát kommunikáció
Interperszonális rugalmasság
Visszacsatolási készség
Közérthetőség
Módszerkompetenciák:
Általános ismeretek speciális helyzetekben való alkalmazása
Problémaelemzés, -feltárás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Rendszerben való gondolkodás
Figyelem-összpontosítás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1360-06 Szolgáltatások szervezése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Részt vesz a helyi szükségletek, igények feltárásában
Mozgósítja a szükségletek kielégítése érdekében a társadalmi erőket, helyi
erőforrásokat, önszerveződéseket
Közreműködik jelentések, testületi előterjesztések készítésében
Ügyfélforgalmi adatokból következtet a szociális ellátások hiányosságaira
Közreműködik a szociális hiányoktól leginkább szenvedő csoportok felkutatásában
Közreműködik pályázatok előkészítésében
Közreműködik az önkormányzat szociális szolgáltatás-tervezési koncepciójának
előkészítésében, megalkotásában
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Részt
vesz
a
szociális szolgáltatások
eredményességére vonatkozó
hatásvizsgálatokban
Közreműködik a szociálpolitikai kerekasztal működtetésében
Közreműködik az önkormányzat szociális témájú rendelet-tervezeteinek
megalkotásában
Részt vesz a szükségleteknek megfelelő új intézmények és szolgáltatások
kialakításában
Részt vesz a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokat ellátó
intézmények ellenőrzésében
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Az önkormányzatok általános feladatai és szervei
B A közigazgatási eljárás szabályai
C Az államháztartás rendszere
C A Társadalombiztosítási Alap
C A Munkaerőpiaci Alap
B A helyi önkormányzatok költségvetése
C A költségvetési szervek gazdálkodása
C A nem állami szervek finanszírozása
B A szociális és gyermekvédelmi intézmények finanszírozása
C Statisztikai alapismeretek
C Háztartási statisztika
B Szociális statisztika
B Adminisztráció
B Az ellátások igényléséhez szükséges dokumentumok követelményei
B A feladatokkal kapcsolatos nyilvántartások
B Az intézményi nyilvántartások
B Az intézményi adminisztrációs rendszerek
C Új intézmények létrehozásával kapcsolatos adminisztráció
B A szociális munka
B Az egyénekkel és családokkal végzendő szociális munka
B A szociális csoportmunka
B A közösségi szociális munka
B A szociális igazgatás szervezete
B A szociális igazgatás általános szabályai
B A pénzbeli és természetbeni ellátások
B A szociális alapszolgáltatások
B A szakosított ellátások
B Az intézményi jogviszony szabályai
B A családtámogatások rendszere
B A szociális ellátó intézmények szervezése és működtetése
B A gyermek- és ifjúságvédelem
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2
ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2
ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2
ECDL 4. m. Táblázatkezelés
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2
2
4
4
4
4
3
4
4
4
5
5

ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Gépírás
Információforrások kezelése
Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
Diagram, nomogram kitöltése, készítése
Elemi számolási készség
Irodatechnikai eszközök használata

Személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Elhivatottság, elkötelezettség
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Adekvát kommunikáció
Közérthetőség
Kezdeményezőkészség
Határozottság
Módszerkompetenciák:
Általános ismeretek speciális helyzetekben való alkalmazása
Problémaelemzés, -feltárás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Értékelési képesség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1361-06 Részfeladatok a szociális problémamegoldásban
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Speciális helyzetekben részfeladatokkal megbízva részt vesz az egyénekkel folyó
szociális munkában, a családlátogatásokon, a lakótelepi szociális munkában
Segíti a szociális munkás tevékenységét
Részt vesz szociális csoportmunkában
Részt vesz közösségi akciók szervezésében és lebonyolításában
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B A családtámogatási rendszer szabályai
B A nem önkormányzati szociális ellátások szabályai
B Önkormányzati szociális és gyermekvédelmi ellátások alkalmazása
B Munkajogi szabályok alkalmazása
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B
B
B
A
A
A
A
A
B
B
A
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
B
B
C
C
C
C
B

A civil szervezetek szociális feladatai
A szociális intézmény működése
A jelzőrendszer jellemzői
A szakmai etikai szabályok
Az intézmények etikai szabályai
A kompetencia határok alkalmazása
A szakmai együttműködés szabályai
A szociális munka sajátosságai
A szociális munka elmélete és ideológiája
A szociális munka tevékenységrendszere
A szociális munka problémamegoldó modellje
Az etikai dilemmák
Az esetkezelés fogalma és elméleti irányzata
A problémamegoldás szakaszai és módszerei
A szociális hiányok és erőforrások felmérésének módszerei és technikái
A krízis és a krízisintervenció jellemzői
A családsegítés és a családgondozás módszerei
Szociális munka csoportokkal
A csoportmunkához szükséges alapismeretek
A szociális csoportmunka modelljeinek jellemzői
A szociális csoportmunka típusai
A szociális csoportmunka folyamata
A csoportdinamikai jelenségek jellemzői
A csoportvezetés elmélete
A közösségi szociális munka formái és folyamata
A szociális tervezés és a közösségfejlesztés elmélete
A közösségszervezés elmélete
A közösségi szociális munka gyakorlata

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1
Elemi szintű számítógéphasználat
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
5
Az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használata
5
Hírközlési eszközök használata
Személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
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Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Szervezőkészség
Rugalmasság
Állóképesség
Türelmesség
Stressztűrő képesség
Megbízhatóság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Önállóság
Társas kompetenciák:
Közérthetőség
Adekvát kommunikáció
Konfliktuskezelési készség
Empátia
Segítőkészség
Tolerancia
Kapcsolatteremtő készség
Konszenzuskészség
Motiváló készség
Módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Általános ismeretek speciális helyzetekben való alkalmazására vonatkozó készség
Problémaelemzés, -feltárás
Helyzetfelismerés
Rendszerben való gondolkodás
Nyitott hozzáállás
Kreativitás, ötletgazdagság
Gyakorlatias feladatértelmezés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1362-06 Önálló szociális segítő feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Részt vesz a fogadótér kliensközpontú kialakításában
Fogadja az intézménybe érkezőket, előtéri ügyeletet lát el
Tájékoztatást nyújt a szociális és jóléti ellátások formáiról, funkcióiról,
intézményrendszeréről
Szükség esetén elkíséri a szolgáltatást kérőt a megfelelő intézménybe
Támogatja az intézményekben élők kapcsolattartását családjaikkal és eredeti
környezetükben élőkkel
Kapcsolatot tart a jelzőrendszer tagjaival
Semleges helyen biztosítja a kapcsolattartásra jogosult és a gyermek találkozását
Segíti a lakóotthonokban és lakásotthonokban élők napi életvitelét
Szervezi és ellátja a szociális konyhán, nappali melegedőben a szolgáltatást igénybe
vevőkkel kapcsolatos feladatokat
Hajléktalanszállón éjszakai ügyeletet lát el
17

Támogatja a működési területén szerveződő önsegítő csoportokat, civil és karitatív
szervezetek humanitárius munkáját
Felhívja a szociális munkás figyelmét, a kompetenciáját meghaladó problémákra
Gyűjti, kezeli és az igénylőkhöz eljuttatja az intézménybe érkező adományokat,
gondoskodik a szolgáltatást igénybe vevők értéktárgyainak megőrzéséről
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B A családtámogatási rendszer szabályai
B A nem önkormányzati szociális ellátások szabályai
B Önkormányzati szociális és gyermekvédelmi ellátások alkalmazása
B Munkajogi szabályok alkalmazása
B A civil szervezetek szociális feladatai
B A szociális intézmény működése
B A jelzőrendszer jellemzői
A A szakmai etikai szabályok
A Az intézmények etika szabályai
A A kompetencia határok alkalmazása
A A szakmai együttműködés szabályai
A A szociális munka sajátosságai
B A szociális munka elmélete és ideológiája
B A szociális munka tevékenységrendszere
A A szociális munka problémamegoldó modellje
B Az etikai dilemmák
B Az esetkezelés fogalma és elméleti irányzata
B A problémamegoldás szakaszai és módszerei
B A szociális hiányok és erőforrások felmérésének módszerei és technikái
B A krízis és a krízisintervenció jellemzői
B A családsegítés és a családgondozás módszerei
B Szociális munka csoportokkal
B A csoportmunkához szükséges alapismertek
C A szociális csoportmunka modelljeinek jellemzői
C A szociális csoportmunka típusai
B A szociális csoportmunka folyamata
B A csoportdinamikai jelenségek jellemzői
C A csoportvezetés elmélete
C A közösségi szociális munka formái és folyamata
C A szociális tervezés és a közösségfejlesztés elmélete
C A közösségszervezés elmélete
C A közösségi szociális munka gyakorlata
C Pedagógiai pszichológia
C A munka pszichológiája
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
5
Kézírás
5
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
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5
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5

Köznyelvi beszédkészség
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Információforrások kezelése
Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
Diagram, nomogram kitöltése, készítése
Elemi számolási készség
Az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használata
Hírközlési eszközök használata

Személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Döntésképesség
Szervezőkészség
Rugalmasság
Állóképesség
Türelem
Pontosság
Stressztűrő képesség
Társas kompetenciák:
Közérthetőség
Adekvát kommunikáció
Konfliktuskezelési készség
Empátia
Segítőkészség
Tolerancia
Kapcsolatteremtő készség
Módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Általános ismeretek speciális helyzetekben való alkalmazására vonatkozó készség
Problémaelemzés, -feltárás
Helyzetfelismerés
Rendszerben való gondolkodás
Nyitott hozzáállás
Kreativitás, ötletgazdagság
Áttekintő képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Következtetési képesség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1363-06 Elsősegélynyújtási feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
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Felismeri az egészségi állapot gyors megváltozását, megméri és rögzíti az életműködés
főbb adatait
Alkalmazza a szükséges elsősegélynyújtási módszereket, eszközöket
Szükség esetén mentőt vagy sürgősségi segítséget hív
Segítséget nyújt a fedél nélkül élők elemi fizikai ellátásában
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Az egészség holisztikus értelmezése
C Népegészségügyi alapismeretek
C A társadalmi helyzet és az egészség
C Egészségmegőrzés
B Az elsősegélynyújtás gyakorlata
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1
Elemi szintű számítógéphasználat
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
5
Az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használata
5
Hírközlési eszközök használata
Személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Döntésképesség
Szervezőkészség
Állóképesség
Pontosság
Stressztűrő képesség
Társas kompetenciák:
Közérthetőség
Adekvát kommunikáció
Konfliktuskezelési készség
Empátia
Segítőkészség
Kapcsolatteremtő készség
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Módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Általános ismeretek speciális helyzetekben való alkalmazására vonatkozó készség
Problémaelemzés, -feltárás
Helyzetfelismerés
Rendszerben való gondolkodás
Nyitott hozzáállás
Áttekintő képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
A környezet tisztántartása
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1364-06 Rehabilitációs feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Részt vesz a fogyatékos ember személyes szükségleteinek és a helyi lehetőségeknek a
felmérésében
Részt vesz az egyéni fejlesztési, rehabilitációs terv kidolgozásában és a
minőségbiztosítás helyi rendszerének kialakításában
Segíti a fogyatékos embert az autonóm döntéshozatalban, a társadalmi
beilleszkedésben, részt vesz a normalizált életfeltételek kialakításában, megtanítja a
mindennapos tevékenységek végzésére
Szükség esetén gondozási tevékenységet végez és segíti a fogyatékos embert a helyés helyzetváltoztatásban
Segíti a fogyatékos embert a kreatív tevékenységek végzésében, sportolási és
szabadidős programokat szervez
Részt vesz a fogyatékos emberek szociális ellátásában, mindennapos életének
kísérésében
Súlyosan, halmozottan fogyatékos emberek fejlesztő gondozását végzi
Gyógypedagógus irányításával segítséget nyújt a fogyatékos ember oktatásában,
nevelésében
Egyéni fejlesztést, személyi asszisztenciát nyújt a csoportos iskolai foglalkozásokhoz
Részt vesz a fogyatékossággal élő ember orvosi, egészségügyi rehabilitációjában,
támogatja a foglalkozási rehabilitációját
Támogatja a fogyatékos embert mentális egészségének megtartásában, életkrízisei
megoldásában
Segíti a fogyatékos embert az idősödés elfogadásában, az idősödés folyamatában
Támogatja a fogyatékos embert nemi identitásának kialakulásában, szexualitásának,
párkapcsolatainak megélésében
Részt vesz a viselkedészavarok és az ebből adódó konfliktusok kezelésében
Részt vesz a fogyatékos embert érő visszaélések megelőzésében, feltárásában,
dokumentálásában
Támogatja a fogyatékos embert a gyász, haldoklás és a halál fázisaiban
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
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Általános pedagógiai alapismeretek
A nevelés szempontjai és céljai
A nevelés eszközei és módszerei
A családi nevelés összefüggései
A nevelési stílusok
A nevelés intézményrendszere
A fogyatékosság, a fogyatékossággal élő emberek társadalmi helyzete
A gyógypedagógia sajátosságai
A gyógypedagógiai nevelés szempontjai és céljai
A fogyatékossági típusok
A fogyatékossággal élő emberek családi nevelési helyzete
A korlátozottság viszonylagossága
A fogyatékos emberek szexualitása
A társadalom emberképe
A fogyatékos emberek társadalmi integrációja
A fogyatékos emberek integrálására vonatkozó jogi lehetőségek és kötelezettségek
Az idősödés hatásai
A fogyatékos emberek korosodási problémái
A kísérő, segítő nevelési cél módszerei
A nevelői magatartás hatása
A gyógypedagógiai módszerek és eszközök
A fogyatékos emberek kapcsolatrendszere
A fejlődési igények és felmérésük módszerei
A szocializációs és fejlesztési lehetőségek
A képzési, munkavállalási és integrációs lehetőségek
A tanulási akadályozottság okai és fejlesztési módszerei
Az értelmi fogyatékos emberek fejlesztési lehetőségei és módszerei
A mozgáskorlátozott emberek fejlesztési lehetőségei és módszerei
Az érzékszervi fogyatékos emberek fejlesztési lehetőségei és módszerei
A pszicho-szociális zavarokkal küzdő emberek fejlesztési lehetőségei és módszerei
A pszichés zavarokkal küzdő emberek fejlesztési lehetőségei és módszerei
A beszédzavaros emberek fejlesztési lehetőségei és módszerei
A gyógypedagógiai nevelés, fejlesztés intézményrendszere
A pszichiátria fogalma
Az idegrendszer felépítése
Az oligofréniák kialakulása és típusai
A pszichózisok formái
A neurózisok megjelenési formái
Az abnormális élményreakciók
A pszichoszomatikus kórképek
Az epilepszia okai és megjelenési formái
Az agy és az idegrendszer megbetegedései
A szociálpszichiátria fogalma
A szenvedélybetegségek társadalmi elterjedtsége
A szenvedélybetegek társadalmi helyzete
A szenvedélybetegségek kialakulási okai
A szenvedélybetegségek típusai
A pszichiátriai diagnózisok értelmezése
Az oligofréniák felismerése és prevenciós eszközei
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A pszichózisok terápiás eszközei és módszerei
A neurózisok terápiás lehetőségei és formái
Az abnormális élményreakciók feldolgozási módszerei
A pszichoszomatikus kórképek terápiája
Az epilepszia preventív és terápiás eszközei, formái
Az agy és az idegrendszer megbetegedései, terápiás lehetőségei
A szociálpszichiátria prevenciós és rehabilitációs eszközei
A szenvedélybetegségek prevenciós és rehabilitációs eszközei, módszerei
A pszichiátriai betegek ellátási és rehabilitációs intézményrendszere
A szenvedélybetegek ellátási és rehabilitációs intézményrendszere
A pszichiátriai betegek társadalmi integrációs problémái
A szenvedélybetegek társadalmi integrációs problémái
A játék alapjai
Szenzomotorikus és funkciójátékok
Alkotó játékok
A szabadban bonyolítható játékok
A kézügyesség és az alkotókészség fejlesztése
A munkaeszközök és munkatechnikák
A formaalkotás alapjai
A mozgás, mint átfogó élmény hatása
A mozgásfejlesztés módszerei
A ritmika jelentősége és alkalmazási lehetősége
Az éneklés és a hangszeres játék technikái
A média használata a foglalkozások eszközeként
Média típusok
Az elektronikus média használati lehetőségei

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2
ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2
ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2
ECDL 6. m. Prezentáció
2
ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
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
4
Szabadkézi rajzolás
5
Elemi számolási készség
4
Számítástechnikai és híradástechnikai eszközök használata
4
Játékok és a kreatív foglalkozások eszközeinek használata
4
Sportszerek használata
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Személyes kompetenciák:
Állóképesség
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Elhivatottság, elkötelezettség
Felelősségtudat
Döntésképesség
Stressztűrő képesség
Szervezőkészség
Türelem
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Empatikus készség
Segítőkészség
Motiváló készség
Visszacsatolási készség
Tolerancia
Közérthetőség
Adekvát kommunikáció
Kompromisszumkészség
Konfliktusmegoldó készség
Módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Általános ismeretek speciális helyzetben való alkalmazása
Információgyűjtés
Problémaelemzés, -feltárás
Tervezési képesség
Okok feltárása
Helyzetfelismerés
Rendszerben való gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés, elővigyázatosság
Nyitott hozzáállás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1365-06 A rehabilitáció adminisztrációs feladatai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Részt vesz a pályázatok írásában, projektek megvalósításában
Végzi a rehabilitációs munka folyamatának dokumentálását
Vezeti a rehabilitációs munkájához kapcsolódó dokumentációt
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B A gyógypedagógiai rehabilitáció adminisztrációja
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B
B
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A fogyatékossággal élő emberek kapcsolatrendszerének fenntartásával összefüggő
adminisztráció
A fogyatékossággal élő emberek személyi ügyeivel kapcsolatos adminisztráció
Az állapot- és szükségletfelmérés adminisztrációja
A terápiás és fejlesztő foglalkozások adminisztrációja
A képzéssel és a munkavállalással kapcsolatos adminisztráció
A fogyatékos emberekkel kapcsolatos abúzusok dokumentálása
Az elhunyttal kapcsolatos adminisztrációs feladatok
Az ellátó és fejlesztő intézmények adminisztrációja
Az intézmény vagy ellátás fejlesztésével kapcsolatos adminisztráció
A pályázatírás szabályainak, a pályázati források felkutatásának, a projektmunkának
tervezése és értékelése
A pszichiátriai diagnózisok adminisztrációja
A prevenciós eljárások, akciók adminisztrációja
A terápiás eljárások adminisztrációja
A rehabilitációs eljárások adminisztrációja
A pszichiátriai betegellátás és rehabilitációs intézmény adminisztrációja
A szenvedélybeteg-ellátás és rehabilitációs intézmény adminisztrációja
A munkavállalással és a társadalmi kapcsolatok fenntartásával összefüggő
adminisztráció
Az ellátottak személyi ügyeivel kapcsolatos adminisztráció

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2
ECDL 1. m. IT alapismeretek
2
ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2
ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2
ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2
ECDL 6. m. Prezentáció
2
ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
5
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
5
Kézírás
5
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
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
Szabadkézi rajzolás
5
Elemi számolási készség
4
Számítástechnikai és híradástechnikai eszközök használata
Személyes kompetenciák:
Állóképesség
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Elhivatottság, elkötelezettség
Megbízhatóság
Önállóság
Precizitás
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Társas kompetenciák:
Konszenzuskészség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Adekvát metakommunikáció
Konfliktusmegoldó készség
Kapcsolatteremtő készség
Kompromisszumkészség
Visszacsatolási készség
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Információgyűjtés
Következtetési képesség
Problémaelemzés, -feltárás
Tervezési képesség
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Helyzetfelismerés
Rendszerben való gondolkodás
Módszeres munkavégzés
Figyelem-összpontosítás
Eredményorientáltság
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1368-06 Szabadidő-szervezési és rekreációs feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Felméri a szabadidő szervezésére vonatkozó igényeket, lehetőségeket, saját
tevékenységkészletét
Felkutatja, ha kell, pályázatokkal biztosítja a program megvalósításához szükséges
személyi és tárgyi feltételeket
Megtervezi a szabadidős programot
Megalkotja a programismertetőt és gondoskodik annak terjesztéséről
Ellátja a programhoz kapcsolódó szervezési feladatokat
Rugalmasan alkalmazkodik a szabadidős és rekreációs programban résztvevők
igényeihez
Különböző felkészítőkön és képzéseken új szabadidős és rekreációs technikákat tanul
Érzékeli és értelmezi a csoportdinamikai jelenségeket
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B A szabadidő fogalma
B A szervezett szabadidőre vonatkozó szükségletek felmérésének módszerei
B A személyi és tárgyi feltételek felmérésének módszerei
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Szabadidő-szervezés módszerei
A szabadidő eltöltésnek csoportos formái
A csoportos szabadidős programok szociálpszichológiai összefüggései
Csoportos szabadidős programok marketingje
Pályázati lehetőségek
Pályázatkészítés
A rekreáció fogalma
A rekreáció célja, feladatai és eszközei
A rekreáció formái
Az egyéni rekreációs szükségletek és lehetőségek feltételei
Az egészségi és fizikai állapotfelmérés elemi technikáinak ismerete
A rekreáció pszichikai hatása
Az egészséges életmód fogalma és feltételei
Az egészségre ártalmas és veszélyes életmód jellemzői
Civilizációs ártalmak
Az életmódváltás nehézségei és alapelvei
Az egészséges táplálkozás fő elvei és jellemzői

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
Döntésképesség
Szervezőkészség
Állóképesség
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Empátia
Motiváló készség
Közérthetőség
Adekvát kommunikáció
Kompromisszumkészség
Hatékony kérdezés készsége
Prezentációs készség
Kommunikációs rugalmasság
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Módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
Tervezési képesség
Problémaelemzés, -feltárás
Rendszerező képesség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1849-06 A szociális munka adminisztrációja
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Részt vesz az intézményi adminisztrációs rendszer kialakításában
Részt vesz az intézményi és egyéni munkaterv kialakításában
Közreműködik a pályázatok és projekttervek kialakításában
Felhasználói szinten kezeli az intézményi informatikai eszközöket és programokat
Gyűjti és rendszerezi az intézményi működéshez és a szociális ellátáshoz szükséges
adatokat és információkat
Részt vesz az intézményi működést ismertető tájékoztató anyagok összeállításában és
terjesztésében
Részt vesz az intézmény adatszolgáltatási tevékenységében
Vezeti a forgalmi naplót, a szolgáltatást igénybe vevők nyilvántartásait
Segítséget nyújt a szolgáltatást igénybevevőknek a szükséges nyomtatványok
beszerzésében és kitöltésében
Eljár a szolgáltatást igénybevevők személyes iratainak pótlása érdekében
Gondoskodik a munkához szükséges adatlapok, űrlapok, nyomtatványok folyamatos
pótlásáról
Vezeti az intézményi működéshez és saját munkájához kapcsolódó adminisztrációt, a
különböző nyilvántartásokat
Iktatja a ki- és bemenő leveleket, továbbítja az intézményi küldeményeket
Üzeneteket vesz fel és továbbít
Kezeli a szolgáltatást igénybevevők számára érkezett postai küldeményeket
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B A közigazgatási eljárás jogi szabályai
B Ügyiratkezelés
B A szociális intézmények adminisztrációs rendszere
B Az egyéni esetkezeléshez kapcsolódó dokumentációs feladatok
B A csoportos szociális munka adminisztrációja
B A közösségi szociális munka adminisztrációja
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
5
Kézírás
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5
5
4
4
4
4
4
4
4
5

Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Köznyelvi beszédkészség
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Információforrások kezelése
Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
Diagram, nomogram kitöltése, készítése
Elemi számolási készség

Személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Pontosság
Szorgalom, igyekezet
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Közérthetőség
Tömör fogalmazás készsége
Kompromisszumkészség
Segítőkészség
Konszenzuskészség
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Helyzetfelismerés
Problémaelemzés, -feltárás
Kreativitás, ötletgazdagság
Tervezési képesség
Értékelési képesség
Eredményorientáltság
Körültekintés, elővigyázatosság
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Az 54 762 01 0010 54 01 azonosító számú, Rehabilitációs nevelő, segítő megnevezésű
elágazás szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
1356-06
A szociális segítés alapfeladatai
1361-06
Részfeladatok a szociális problémamegoldásban
1362-06
Önálló szociális segítő feladatok
1363-06
Elsősegélynyújtási feladatok
1364-06
Rehabilitációs feladatok
1365-06
A rehabilitáció adminisztrációs feladatai
Az 54 762 01 0010 54 02 azonosító számú, Szociális asszisztens megnevezésű elágazás
szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
1356-06
A szociális segítés alapfeladatai
1361-06
Részfeladatok a szociális problémamegoldásban
1362-06
Önálló szociális segítő feladatok
1363-06
Elsősegélynyújtási feladatok
1368-06
Szabadidő-szervezési és rekreációs feladatok
1849-06
A szociális munka adminisztrációja
Az 54 762 01 0010 54 03 azonosító számú, Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi
ügyintéző megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
1356-06
A szociális segítés alapfeladatai
1357-06
Szociális ügyviteli és ügyirat-kezelési feladatok
1358-06
Szociális és gyermekvédelmi ügyintézés
1359-06
Döntés-előkészítő munka
1360-06
Szolgáltatások szervezése
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8. A képzés szerkezete
Az 54 762 01 0010 54 01 azonosító számú, Rehabilitációs nevelő, segítő
megnevezésű elágazás időterve

1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2
3
4
6

024/1.0/1356-06

024/2.0/1356-06

024/3.0/1356-06

5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

024/3.0/1356-06

024/1.0/1361-06

024/3.0/1361-06

22

024/2.0/1361-06

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

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
Nyári összefüggő szakmai gyakorlat: 90 óra
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új
tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek
időkeretének növelésével.

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
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024/3.0/1356-06
024/3.0/1361-06

024/1.0/1364-06

024/1.0/1363-06

024/2.0/1362-06

024/2.0/1362-06

024/1.0/1365-06

024/3.0/1364-06

024/2.0/1364-06

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 33 34 35
1
1
2
2
3 024/1.0/1362-06
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
024/1.0/1362-06
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
024/3.0/1356-06
32
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

024/3.0/1361-06

Hetek száma

2. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám

A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új
tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek
időkeretének növelésével.

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
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Az 54 762 01 0010 54 02 azonosító számú, Szociális asszisztens megnevezésű
elágazás időterve
1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2
3
4
6

024/1.0/1356-06

024/2.0/1356-06

024/3.0/1356-06

5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

024/3.0/1356-06

024/1.0/1361-06

024/3.0/1361-06

22

024/2.0/1361-06

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

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
Nyári összefüggő szakmai gyakorlat: 90 óra
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új
tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek
időkeretének növelésével.

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
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2. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
024/3.0/1356-06

024/2.0/1362-06

024/1.0/1368-06

024/1.0/1849-06

024/2.0/1362-06

Hetek száma

024/1.0/1363-06

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 33 34 35
1
1
2
2
3 024/1.0/1362-06
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
024/3.0/1361-06
18
18
19
19
024/2.0/1368-06
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
024/1.0/1368-06
024/1.0/1362-06
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
024/1.0/1849-06
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
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új
tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek
időkeretének növelésével.

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
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Az 54 762 01 0010 54 03 azonosító számú, Szociális, gyermek- és
ifjúságvédelmi ügyintéző megnevezésű elágazás időterve
1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2
3
4
6

024/1.0/1356-06

024/2.0/1356-06

024/3.0/1356-06

5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

024/3.0/1356-06

024/3.0/1357-06

024/4.0/1358-06

024/1.0/1359-06

024/2.0/1357-06

024/1.0/1357-06

22

024/1.0/1358-06

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

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

024/5.0/1358-06

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
Nyári összeföggő szakmai gyakorlat: 90 óra
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új
tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek
időkeretének növelésével.

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
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2. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
024/3.0/1356-06

024/3.0/1357-06

024/2.0/1359-06

024/3.0/1358-06

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

024/5.0/1358-06

024/2.0/1360-06

024/3.0/1357-06

15

024/1.0/1360-06

024/2.0/1358-06

024/2.0/1357-06

1

14

024/1.0/1359-06

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

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

024/4.0/1358-06
024/3.0/1359-06
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 33 34 35
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új
tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek
időkeretének növelésével.

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
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29
30
31
32

Az 54 762 01 0010 54 01 azonosító számú, Rehabilitációs nevelő, segítő megnevezésű elágazás
szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

1

024/1.0/1361-06

2

024/2.0/1361-06

3
4

024/3.0/1361-06
024/1.0/1362-06

5

024/2.0/1362-06

6

024/1.0/1363-06

7

024/1.0/1364-06

8

024/2.0/1364-06

9

024/3.0/1364-06

10

024/4.0/1364-06

11

024/1.0/1365-06

12

024/1.0/1356-06

13
14

024/2.0/1356-06
024/3.0/1356-06

megnevezése

elméletelméleti igényes gyakorlati
gyakorlati

A szociális problémák
217
komplexitása
A feladatok megosztásának
45
szabályai
A problémamegoldás rendszere
130
Szociális munka
25
A szociális szakember
30
személyiségének védelme
Egészség és társadalom
72
Pedagógiai és gyógypedagógiai
68
ismeretek
A fogyatékosság egészségi
75
összefüggései
Prevenciós és rehabilitációs
66
eszközök
Aktivitásfejlesztés és rehabilitációs
0
gyakorlat
A szakmai ügyintézés gyakorlati
70
ismeretei
Jogi, szociálpolitikai és etikai
148
ismeretek
Társadalomismeret
82
Pszichológiai ismeretek
126
Mindösszesen óra: 1154

összes

0

8

225

0

0

45

18
0

142
121

290
146

52

0

82

0

33

105

7

0

75

0

0

75

0

0

66

40

35

75

18

0

88

17

41

206

9
0
161

21
120
521

112
246
1836

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.
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Az 54 762 01 0010 54 02 azonosító számú, Szociális asszisztens megnevezésű elágazás szakmai
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

15

024/1.0/1356-06

16
17

024/2.0/1356-06
024/3.0/1356-06

18

024/1.0/1361-06

19

024/2.0/1361-06

20
21

024/3.0/1361-06
024/1.0/1362-06

22

024/2.0/1362-06

23
24
25

024/1.0/1363-06
024/1.0/1368-06
024/2.0/1368-06

26

024/1.0/1849-06

megnevezése

elméleti

Jogi, szociálpolitikai és etikai
148
ismeretek
Társadalomismeret
82
Pszichológiai ismeretek
126
A szociális problémák
217
komplexitása
A feladatok megosztásának
45
szabályai
A problémamegoldás rendszere
130
Szociális munka
25
A szociális szakember
30
személyiségének védelme
Egészség és társadalom
72
A szabadidő mint érték
145
Biztonság
43
A szakmai ügyintézés gyakorlati
75
ismeretei
Mindösszesen óra: 1138

elméletigényes gyakorlati
gyakorlati

összes

17

41

206

9
0

21
120

112
246

0

8

225

0

0

45

19
0

142
121

291
146

51

0

81

0
0
0

33
84
7

105
229
50

25

0

100

121

577

1836

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.
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Az 54 762 01 0010 54 03 azonosító számú, Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző
megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

27

024/1.0/1356-06

28
29

024/2.0/1356-06
024/3.0/1356-06

30

024/1.0/1357-06

31

024/2.0/1357-06

32

024/3.0/1357-06

33

024/1.0/1358-06

34

024/2.0/1358-06

35

024/3.0/1358-06

36

024/4.0/1358-06

37

024/5.0/1358-06

38

024/1.0/1359-06

39

024/2.0/1359-06

40

024/3.0/1359-06

41

024/1.0/1360-06

42

024/2.0/1360-06

megnevezése

elméleti

Jogi, szociálpolitikai és etikai
148
ismeretek
Társadalomismeret
82
Pszichológiai ismeretek
126
Közigazgatási eljárás és
56
adminisztráció
Ügyvitel és ügykezelés
48
Az ügyintézői munka informatikai
21
háttere
Szociális munka
68
Szociális ellátások és
130
családtámogatások
Gyermekvédelem és gyámügyi
138
igazgatás
Ügyintézés az intézményekben
51
A szociális szakember
24
személyiségének védelme
A döntés-előkészítés szociális és
41
társadalmi alapjai
A döntés-előkészítő munka
73
statisztikai alapjai
Döntés-előkészítés intézményes
0
keretek között
Csoportokkal végzett szociális
20
munka
Költségvetés
117
Mindösszesen óra: 1143

elméletigényes gyakorlati
gyakorlati

összes

17

41

206

9
0

21
120

112
246

12

0

68

74

0

122

48

142

211

0

25

93

10

0

140

12

0

150

0

24

75

32

0

56

0

12

53

17

0

90

0

50

50

0

20

40

0
231

7
462

124
1836

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.
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9.

A szakképesítés/elágazások vizsgáztatási követelményei
A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Iskolarendszeren kívüli felnőttképzések esetén:
A személyes gondoskodás területén dolgozók képzése esetén:
A szakképesítés megszerzéséhez szükséges követelménymodulok modulzáró vizsgájának
eredményes letétele
Az 1., 7., 9., 11., 12. és 13. vizsgarész megkezdésének feltétele a vizsgarészben megadott
témában életinterjú, illetve záródolgozat elkészítése minimum 15, maximum 20 gépelt oldal
terjedelemben
A 120 órás szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás
400 óra (20%-a a képzőintézmény gyakorló termében, 80%-a szociális, a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi ellátórendszer intézményeiben tereptanár végzettséggel rendelkező szakember
irányításával letöltött) gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás
Egyéb területen dolgozók és a munkanélküliek képzése esetén:
A szakképesítés megszerzéséhez szükséges követelménymodulok modulzáró vizsgájának
eredményes letétele
Az 1., 7., 9., 11., 12. és 13. vizsgarész megkezdésének feltétele a vizsgarészben megadott
témában életinterjú, illetve záródolgozat elkészítése minimum 15, maximum 20 gépelt oldal
terjedelemben
A 120 órás szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás
500 óra (20%-a a képzőintézmény gyakorló termében, 80%-a szociális, a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi ellátórendszer intézményeiben tereptanár végzettséggel rendelkező szakember
irányításával letöltött) gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás
Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga
eredményes letételével
Az 1., 7., 9., 11., 12. és 13. vizsgarész megkezdésének feltétele a vizsgarészben megadott
témában életinterjú, illetve záródolgozat elkészítése minimum 15, maximum 20 gépelt oldal
terjedelemben
A 120 órás szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás
A központi programban előírt (a képzőintézmény gyakorló termében, valamint szociális, a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszer intézményeiben tereptanár végzettséggel
rendelkező szakember irányításával letöltött) gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás.
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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:
1357-06 Szociális ügyviteli és ügyirat-kezelési feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Űrlap készítése szociális vagy gyermekvédelmi kérelem benyújtásához
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
interaktív
Időtartama: 120 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1358-06 Szociális és gyermekvédelmi ügyintézés
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Határozat készítése egy szociális, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi kérelem
elbírálásáról
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
interaktív
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Időtartama: 120 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Az erőforrások felmérési módszereinek bemutatása egy adott eset kapcsán
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 50%
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1359-06 Döntés-előkészítő munka
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Adatok és eszközök segítségével szociotérkép készítése és elemzése lakókörzet
vagy a település egy szociális problémájáról
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
interaktív
Időtartama: 120 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A hatáskörök bemutatása a szociális törvény ellátásairól
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 50%
5. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1360-06 Szolgáltatások szervezése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Új szociális vagy gyermekjóléti intézmény létrehozásának feltételei
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
6. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1361-06 Részfeladatok a szociális problémamegoldásban
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
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Esetelemzés segítségével bemutatni a szociális munkás és asszisztense közötti
kompetencia határokat
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 120 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
7. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1362-06 Önálló szociális segítő feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Egy (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) szakmai gyakorlaton
alapuló önálló szociális segítő tevékenységről készült - előzetesen leadott záródolgozat védése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
8. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1363-06 Elsősegélynyújtási feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Elsősegélynyújtási feladatok elvégzése megadott feltételek alapján
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 15 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
9. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1364-06 Rehabilitációs feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Egy megvalósított rehabilitációs folyamatot bemutató - előre elkészített záródolgozat védése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Esettanulmány alapján értelmezni egy rehabilitációs feladatot
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
43

Időtartama: 90 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 50%
10. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1365-06 A rehabilitáció adminisztrációs feladatai
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A fogyatékos ellátás fejlesztésére szolgáló pályázati lehetőségek bemutatása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 90 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
11. vizsgarész
–
12. vizsgarész
–
13. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1368-06 Szabadidő-szervezési és rekreációs feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Egy (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) szabadidős vagy rekreációs
programot bemutató záródolgozat védése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
14. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1849-06 A szociális munka adminisztrációja
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Az egyéni esetkezelés adminisztrációjának bemutatása a gyakorlati tapasztalatok
alapján
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
interaktív
Időtartama: 120 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
44

15. vizsgarész
–
A szakmai vizsga értékelése %-osan
Az 54 762 01 0010 54 01 azonosító számú, Rehabilitációs nevelő, segítő megnevezésű
elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 20
6. vizsgarész: 15
7. vizsgarész: 15
8. vizsgarész: 15
9. vizsgarész: 20
10. vizsgarész: 15
Az 54 762 01 0010 54 02 azonosító számú, Szociális asszisztens megnevezésű elágazáshoz
rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 20
6. vizsgarész: 15
7. vizsgarész: 15
8. vizsgarész: 15
13. vizsgarész: 20
14. vizsgarész: 15
Az 54 762 01 0010 54 03 azonosító számú, Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmiügyintéző
megnevezésű elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 20
2. vizsgarész: 20
3. vizsgarész: 20
4. vizsgarész: 20
5. vizsgarész: 20
A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei:
A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése
A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:
A szakmai vizsga értékelése központilag kiadott szempontsor szerint történik
10.

Egyéb feltételek, információk, beszámítható előzetes tanulmányok
A beszámítható előzetes tanulmányok meghatározásakor az „Útmutató a Szociális segítő
szakképesítés képzéséhez beszámítható előzetes tudás felméréséhez” c. dokumentumban
foglaltak szerint kell eljárni.
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II. A központi program tananyagegységei
Az 54 762 01 0010 54 01 azonosító számú, Rehabilitációs nevelő, segítő megnevezésű elágazás
szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

1. TANANYAGEGYSÉG

024/1.0/1361-06

A szociális
problémák
komplexitása

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk

024/1.1/1361-06
024/1.2/1361-06
024/1.3/1361-06
024/1.4/1361-06
024/1.5/1361-06
024/1.6/1361-06
024/1.7/1361-06
024/1.8/1361-06
024/1.9/1361-06
024/1.10/1361-06

24
25
24
24
24
24
24
24
24
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
0
0
0
225
0
0
0
0
8

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/1.1/1361-06
A tananyagelem megnevezése:
Társadalomtörténeti összefüggések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Speciális helyzetekben részfeladatokkal megbízva részt vesz az egyénekkel folyó szociális
munkában, a családlátogatásokon, a lakótelepi szociális munkában
Segíti a szociális munkás tevékenységét
Részt vesz szociális csoportmunkában
Részt vesz közösségi akciók szervezésében és lebonyolításában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A szociális munka tevékenységrendszere
A típus A szociális munka sajátosságai
B típus A szociális munka elmélete és ideológiája
B típus A csoport munkához szükséges alapismeretek
C típus A közösségi szociális munka formái és folyamata
C típus A szociális tervezés és a közösségfejlesztés elmélete
B típus A szociális hiányok és erőforrások felmérésének módszerei és technikái
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
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5. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános ismeretek speciális helyzetekben való alkalmazására vonatkozó készség
Problémaelemzés, -feltárás
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Önállóság
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Segítőkészség
Tolerancia
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%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A magyar társadalom polgárosodásának története, a polgárosodás társadalmi
következményei, a kettős struktúrájú magyar társadalom csoportjai, életmódjuk, a
társadalmi mobilitás lehetőségei
A szociális munka XX. századi megjelenése
Az utóbbi száz év nagy korszakainak történései, hatásai
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/1.2/1361-06
A tananyagelem megnevezése:
Probléma-definiálási összefüggések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Speciális helyzetekben részfeladatokkal megbízva részt vesz az egyénekkel folyó szociális
munkában, a családlátogatásokon, a lakótelepi szociális munkában
Segíti a szociális munkás tevékenységét
Részt vesz szociális csoportmunkában
Részt vesz közösségi akciók szervezésében és lebonyolításában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A szociális munka tevékenységrendszere
A típus A szociális munka sajátosságai
B típus A szociális munka elmélete és ideológiája
B típus A csoport munkához szükséges alapismeretek
C típus A közösségi szociális munka formái és folyamata
C típus A szociális tervezés és a közösségfejlesztés elmélete
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B típus A szociális hiányok és erőforrások felmérésének módszerei és technikái
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános ismeretek speciális helyzetekben való alkalmazására vonatkozó készség
Problémaelemzés, -feltárás
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Önállóság
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Segítőkészség
Tolerancia
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%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
25 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kultúra fogalma, a kulturális különbségek életmódot meghatározó összefüggései,
szubkultúra
Az egyes társadalmi csoportok és életmódjuk történeti változása az utóbbi száz évben, az
értékek egységesülése, küzdelme, szegregációja
A normák, az értékek, a kapcsolati lehetőségek történeti változása az utóbbi száz évben
Az Európai Unió társadalmi értékei
Társadalmi problémák keletkezése, okai. A társadalmi problémák nyilvánosságának
kérdései, az érdekérvényesítés egyenlőtlenségei. A problémák megoldására irányuló
közösségi akciók, egyéni megoldások keresése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/1.3/1361-06
A tananyagelem megnevezése:
A társadalom integritásával kapcsolatos összefüggések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Speciális helyzetekben részfeladatokkal megbízva részt vesz az egyénekkel folyó szociális
munkában, a családlátogatásokon, a lakótelepi szociális munkában
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Segíti a szociális munkás tevékenységét
Részt vesz szociális csoportmunkában
Részt vesz közösségi akciók szervezésében és lebonyolításában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A szociális munka tevékenységrendszere
A típus A szociális munka sajátosságai
B típus A szociális munka elmélete és ideológiája
B típus A csoport munkához szükséges alapismeretek
C típus A közösségi szociális munka formái és folyamata
C típus A szociális tervezés és a közösségfejlesztés elmélete
B típus A szociális hiányok és erőforrások felmérésének módszerei és technikái
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános ismeretek speciális helyzetekben való alkalmazására vonatkozó készség
Problémaelemzés, -feltárás
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Önállóság
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Segítőkészség
Tolerancia
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%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Esélyegyenlőtlenségek és veszélyeztetett társadalmi csoportok, diszkrimináció és
szegregáció mai arcai
Gyerekszegénység, a pályakezdők és a családalapítás előtt állók esélyei, az idős
munkavállalók, a nők társadalmi helyzete
A roma népesség helyzete, hátrányainak torlódása
A nagycsaládosok és az egyszülős háztartásban élők helyzete
A fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyek társadalmi esélyei, hátrányai
A társadalmi integráció mintái az Európai Unió országaiban
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/1.4/1361-06
A tananyagelem megnevezése:
A személyiségben rejlő összefüggések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Speciális helyzetekben részfeladatokkal megbízva részt vesz az egyénekkel folyó szociális
munkában, a családlátogatásokon, a lakótelepi szociális munkában
Segíti a szociális munkás tevékenységét
Részt vesz szociális csoportmunkában
Részt vesz közösségi akciók szervezésében és lebonyolításában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A szociális munka tevékenységrendszere
A típus A szociális munka sajátosságai
B típus A szociális munka elmélete és ideológiája
B típus A csoport munkához szükséges alapismeretek
C típus A közösségi szociális munka formái és folyamata
C típus A szociális tervezés és a közösségfejlesztés elmélete
B típus A szociális hiányok és erőforrások felmérésének módszerei és technikái
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános ismeretek speciális helyzetekben való alkalmazására vonatkozó készség
Problémaelemzés, -feltárás
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Önállóság
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Segítőkészség
Tolerancia
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%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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A személyiségfejlődés és a viselkedés zavarai, a kóros lelki jelenségek, fejlődési zavarok
és a deviáns viselkedés
A pszichikus károsodás tünetei 6-12 éves korban, a serdülők és az ifjúkorúak
inadaptációja
A felnőtt személyiség és viselkedés zavarai
A testi és lelki adottságok összefüggései
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/1.5/1361-06
A tananyagelem megnevezése:
Veszteségek, hozzászokások, szenvedélyek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Speciális helyzetekben részfeladatokkal megbízva részt vesz az egyénekkel folyó szociális
munkában, a családlátogatásokon, a lakótelepi szociális munkában
Segíti a szociális munkás tevékenységét
Részt vesz szociális csoportmunkában
Részt vesz közösségi akciók szervezésében és lebonyolításában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A szociális munka tevékenységrendszere
A típus A szociális munka sajátosságai
B típus A szociális munka elmélete és ideológiája
B típus A csoport munkához szükséges alapismeretek
C típus A közösségi szociális munka formái és folyamata
C típus A szociális tervezés és a közösségfejlesztés elmélete
B típus A szociális hiányok és erőforrások felmérésének módszerei és technikái
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános ismeretek speciális helyzetekben való alkalmazására vonatkozó készség
Problémaelemzés, -feltárás
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Segítőkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 35%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Tapasztalatok értelmezése 30%
Információk és adatok önálló rendszerezése 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 5%
A képzési helyszín jellege:
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Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A veszteségek, a gyász és azok pszichés feldolgozása
A veszteségek fajtái, veszteségekre adott egyéni és családi válaszok és reakciók
A gyász lélektana, a gyászolók pszichés segítése
A test és a lélek kapcsolata, pszichoszomatikus betegségek
Hozzászokások, függőségek, szenvedélyek
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/1.6/1361-06
A tananyagelem megnevezése:
Szocializációs összefüggések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Speciális helyzetekben részfeladatokkal megbízva részt vesz az egyénekkel folyó szociális
munkában, a családlátogatásokon, a lakótelepi szociális munkában
Segíti a szociális munkás tevékenységét
Részt vesz szociális csoportmunkában
Részt vesz közösségi akciók szervezésében és lebonyolításában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A szociális munka tevékenységrendszere
A típus A szociális munka sajátosságai
B típus A szociális munka elmélete és ideológiája
B típus A csoport munkához szükséges alapismeretek
C típus A közösségi szociális munka formái és folyamata
C típus A szociális tervezés és a közösségfejlesztés elmélete
B típus A szociális hiányok és erőforrások felmérésének módszerei és technikái
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános ismeretek speciális helyzetekben való alkalmazására vonatkozó készség
Problémaelemzés, -feltárás
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Segítőkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 35%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Tapasztalatok értelmezése 30%
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Információk és adatok önálló rendszerezése 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A személyes életút és a családi minták hatásai
A családi és a társadalmi minták harmóniája, diszharmóniája
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/1.7/1361-06
A tananyagelem megnevezése:
A szociális problémák tudatosodása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Speciális helyzetekben részfeladatokkal megbízva részt vesz az egyénekkel folyó szociális
munkában, a családlátogatásokon, a lakótelepi szociális munkában
Segíti a szociális munkás tevékenységét
Részt vesz szociális csoportmunkában
Részt vesz közösségi akciók szervezésében és lebonyolításában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A szociális munka tevékenységrendszere
A típus A szociális munka sajátosságai
B típus A szociális munka elmélete és ideológiája
B típus A csoport munkához szükséges alapismeretek
C típus A közösségi szociális munka formái és folyamata
C típus A szociális tervezés és a közösségfejlesztés elmélete
B típus A szociális hiányok és erőforrások felmérésének módszerei és technikái
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános ismeretek speciális helyzetekben való alkalmazására vonatkozó készség
Problémaelemzés, -feltárás
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Önállóság
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Segítőkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 35%
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Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Tapasztalatok értelmezése 30%
Információk és adatok önálló rendszerezése 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A társadalmi problémák nyilvánosságának kérdései, az érdekérvényesítés egyenlőtlenségei
A társadalmi, szakmai, politikai érdekérvényesítés lehetőségei napjainkban
Magyarországon és az Európai Unióban
A szociális érdekek megjelenése és érvényesülése
8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/1.8/1361-06
A tananyagelem megnevezése:
Szociálpolitikai dilemmák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Speciális helyzetekben részfeladatokkal megbízva részt vesz az egyénekkel folyó szociális
munkában, a családlátogatásokon, a lakótelepi szociális munkában
Segíti a szociális munkás tevékenységét
Részt vesz szociális csoportmunkában
Részt vesz közösségi akciók szervezésében és lebonyolításában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A szociális munka tevékenységrendszere
A típus A szociális munka sajátosságai
B típus A szociális munka elmélete és ideológiája
B típus A csoport munkához szükséges alapismeretek
C típus A közösségi szociális munka formái és folyamata
C típus A szociális tervezés és a közösségfejlesztés elmélete
B típus A szociális hiányok és erőforrások felmérésének módszerei és technikái
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános ismeretek speciális helyzetekben való alkalmazására vonatkozó készség
Problémaelemzés, -feltárás
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Önállóság
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
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Segítőkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 35%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Tapasztalatok értelmezése 30%
Információk és adatok önálló rendszerezése 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szociálpolitika alakváltozásai napjainkig
A szociálpolitika mai gyakorlatának dilemmái, a munkaügyi ellátás, a családi ellátás, a
társadalombiztosítás, a szociális és gyermekvédelmi törvényben szabályozott ellátások
dilemmái
A fogyatékos személyek esélyegyenlőségének dilemmái
9. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/1.9/1361-06
A tananyagelem megnevezése:
Problémák komplex feltárásának módszerei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Speciális helyzetekben részfeladatokkal megbízva részt vesz az egyénekkel folyó szociális
munkában, a családlátogatásokon, a lakótelepi szociális munkában
Segíti a szociális munkás tevékenységét
Részt vesz szociális csoportmunkában
Részt vesz közösségi akciók szervezésében és lebonyolításában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A szociális munka tevékenységrendszere
A típus A szociális munka sajátosságai
B típus A szociális munka elmélete és ideológiája
B típus A csoport munkához szükséges alapismeretek
C típus A közösségi szociális munka formái és folyamata
C típus A szociális tervezés és a közösségfejlesztés elmélete
B típus A szociális hiányok és erőforrások felmérésének módszerei és technikái
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános ismeretek speciális helyzetekben való alkalmazására vonatkozó készség
Problémaelemzés, -feltárás
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
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Fejlődőképesség, önfejlesztés
Önállóság
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Segítőkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 35%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Tapasztalatok értelmezése 30%
Információk és adatok önálló rendszerezése 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szükségletfeltárás módszerei és eszközei; komplexitása
Az emberi szükségletek rendszere, a válsághelyzetek; az emberek sajátos szükségletei,
életminőségét javító tárgyi eszközök és szolgáltatási lehetőségek
A szükséglet-kielégítés és az életminőség javításának keretei, tervezhetősége
Az érdekképviselet lehetőségei és etikája
10. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/1.10/1361-06
A tananyagelem megnevezése:
Problémák komplex feltárásának gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Speciális helyzetekben részfeladatokkal megbízva részt vesz az egyénekkel folyó szociális
munkában, a családlátogatásokon, a lakótelepi szociális munkában
Segíti a szociális munkás tevékenységét
Részt vesz szociális csoportmunkában
Részt vesz közösségi akciók szervezésében és lebonyolításában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A szociális munka tevékenységrendszere
A típus A szociális munka sajátosságai
B típus A szociális munka elmélete és ideológiája
B típus A csoport munkához szükséges alapismeretek
C típus A közösségi szociális munka formái és folyamata
C típus A szociális tervezés és a közösségfejlesztés elmélete
B típus A szociális hiányok és erőforrások felmérésének módszerei és technikái
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
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5. szint Elemi számolási készség
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános ismeretek speciális helyzetekben való alkalmazására vonatkozó készség
Problémaelemzés, -feltárás
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Önállóság
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Segítőkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Részvétel az ügyfélfogadáson, esetmegfigyelés 10%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 70%
Tapasztalatok értelmezése 10%
Információk és adatok önálló rendszerezése 5%
Esetleírás készítése tapasztalatok alapján 5%
A képzési helyszín jellege:
Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények
Képzési idő:
8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szociális segítés mint a szükséglet-kielégítés és az autonómia megőrzésének eszköze
Sajátos szükségletek kielégítését és életminőséget javító tárgyi eszközök és szolgáltatási
lehetőségek igénybevétele, alkalmazása
A szükségletfeltárás komplex módszereinek és eszközeinek alkalmazása: szakmai interjú,
genogram, ecomap, környezettanulmány készítése
A szükséglet-kielégítés és az életminőség javításának tervezése, a válsághelyzetek
elhárítása
A segítő munka folyamatának tervezése
Az érdekképviselet ellátása a szociális munka etikai szabályainak megfelelően
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/2.1/1361-06
A tananyagelem megnevezése:
Jogi szabályok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Speciális helyzetekben részfeladatokkal megbízva részt vesz az egyénekkel folyó szociális
munkában, a családlátogatásokon, a lakótelepi szociális munkában
Részt vesz szociális csoportmunkában
Részt vesz közösségi akciók szervezésében és lebonyolításában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A családtámogatási rendszer szabályai
B típus A nem önkormányzati szociális ellátások szabályai
B típus Önkormányzati szociális és gyermekvédelmi ellátások alkalmazása
B típus Munkajogi szabályok alkalmazása
B típus A civil szervezetek szociális feladatai
B típus A szociális intézmény működése
B típus A jelzőrendszer jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
5. szint Kézírás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Elhivatottság, elkötelezettség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Empatia
Adekvát kommunikáció
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
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Jogszabályok feladattal vezetett feldolgozása 35%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szociális védelmi rendszer nem önkormányzati ellátásainak alkalmazása konkrét
esetekhez kapcsolódva a kompetenciák és munkaformák szerint
A munkaerő-piaci szolgáltatások és a foglalkoztatást elősegítő támogatások; a
munkanélküliek ellátásainak alkalmazása konkrét esetekhez kapcsolódva a kompetenciák
szerint
Önkormányzati szociális és gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátásainak alkalmazása
konkrét esetekhez kapcsolódva a kompetenciák szerint
A fogyatékos személyek jogainak alkalmazása konkrét esetekhez kapcsolódva a
kompetenciák és munkaformák szerint
A hajléktalan személyek ellátásainak alkalmazása konkrét esetekhez kapcsolódva a
kompetenciák és munkaformák szerint
A munkajogi szabályok és alkalmazásuk
A civil szervezetek működésének jogi keretei és lehetőségei a szociális ellátásban
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/2.2/1361-06
A tananyagelem megnevezése:
Etikai szabályok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Speciális helyzetekben részfeladatokkal megbízva részt vesz az egyénekkel folyó szociális
munkában, a családlátogatásokon, a lakótelepi szociális munkában
Segíti a szociális munkás tevékenységét
Részt vesz szociális csoportmunkában
Részt vesz közösségi akciók szervezésében és lebonyolításában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A szakmai etikai szabályok
A típus Az intézmények etikai szabályai
A típus A kompetencia határok alkalmazása
A típus A szakmai együttműködés szabályai
B típus Az etikai dilemmák
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános ismeretek speciális helyzetekben való alkalmazására vonatkozó készség
Helyzetfelismerés
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Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Rugalmasság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Tolerancia
Konszenzuskészség
Tanulói tevékenységformák:
Feladattal vezetett kis csoportos szövegfeldolgozás 20%
Csoportos helyzetgyakorlat 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Tapasztalatok értelmezése 20%
Esetleírás készítése tapasztalatok alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
21 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szociális munka értékeinek és etikai szabályainak érvényesülése a szociális ellátás
gyakorlatában
A szakmai kompetenciahatárok és az együttműködés etikájának érvényesülése a szociális
ellátás gyakorlatában
A szociális szakember szerepei, felelőssége a szociális ellátás gyakorlatában
Az emberi értékek és autonómia tisztelete a szociális ellátás gyakorlatában
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

3. TANANYAGEGYSÉG

024/3.0/1361-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/3.1/1361-06
A tananyagelem megnevezése:
A szociális problémák megoldási sajátosságai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Speciális helyzetekben részfeladatokkal megbízva részt vesz az egyénekkel folyó szociális
munkában, a családlátogatásokon, a lakótelepi szociális munkában
Segíti a szociális munkás tevékenységét
Részt vesz szociális csoportmunkában
Részt vesz közösségi akciók szervezésében és lebonyolításában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A szociális munka sajátosságai
B típus A szociális munka elmélete és ideológiája
B típus A szociális munka tevékenységrendszere
A típus A szociális munka problémamegoldó modellje
B típus A problémamegoldás szakaszai és módszerei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
4. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
5. szint Elemi számolási készség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémaelemzés, -feltárás
Általános ismeretek speciális helyzetekben való alkalmazására vonatkozó készség
Rendszerben való gondolkodás
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Elhivatottság, elkötelezettség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Adekvát kommunikáció
Segítőkészség
Közérthetőség
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%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Könyvtár
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szociális munka definíciója, szándéka, célja, formái és módszerei, színtere
A szociális munka története
Elméletek, ideológiák a szociális munkában: általános rendszerelméleti, strukturális,
ökológiai, szociális tanulás, problémamegoldó, szerepelméletre építő modell
A szociális munka rendszere; a közvetlen és közvetett szociális munka fogalma;
tevékenységének és módszereinek áttekintése
A problémamegoldó folyamat és szakaszai
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/3.2/1361-06
A tananyagelem megnevezése:
Az egyéni esetkezelés részfeladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Speciális helyzetekben részfeladatokkal megbízva részt vesz az egyénekkel folyó szociális
munkában, a családlátogatásokon, a lakótelepi szociális munkában
Segíti a szociális munkás tevékenységét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az esetkezelés fogalma és elméleti irányzata
B típus A problémamegoldás szakaszai és módszerei
B típus A szociális hiányok és erőforrások felmérésének módszerei és technikái
A típus A szakmai együttműködés szabályai
B típus Az etikai dilemmák
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni 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:
Rendszerben való gondolkodás
Általános ismeretek speciális helyzetekben való alkalmazására vonatkozó készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Elhivatottság, elkötelezettség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Konszenzuskészség
Konfliktuskezelési készség
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%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
21 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az esetkezelés fogalma; elméleti irányzatok: pszichoanalitikus, funkcionális,
pszichoszociális, problémamegoldó, viselkedés-lélektani, családterápiás, stb.
A problémamegoldó folyamat három szakasza és az abban alkalmazható módszerek
Az erőforrás fogalma, típusai; a hiányok és erőforrások számbavételének módszerei
A krízisállapot fogalma, sajátossága; krízishelyzet kialakulása; krízisek csoportosítása,
lefolyásuk, kimenetelük; krízisben lévő személy jellemzői; krízisintervenció fogalma,
lépései
A szociális segítő lehetséges részfeladatai az egyéni esetkezelés során
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/3.3/1361-06
A tananyagelem megnevezése:
A családsegítés részfeladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Speciális helyzetekben részfeladatokkal megbízva részt vesz az egyénekkel folyó szociális
munkában, a családlátogatásokon, a lakótelepi szociális munkában
Segíti a szociális munkás tevékenységét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A családsegítés és a családgondozás módszerei
B típus A problémamegoldás szakaszai és módszerei
B típus A szociális hiányok és erőforrások felmérésének módszerei és technikái
A típus A szakmai együttműködés szabályai
B típus Az etikai dilemmák
Hozzárendelt szakmai készségek:
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5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni 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:
Rendszerben való gondolkodás
Általános ismeretek speciális helyzetekben való alkalmazására vonatkozó készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Elhivatottság, elkötelezettség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Konszenzuskészség
Konfliktuskezelési készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 35%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Tapasztalatok értelmezése 10%
Esetfeldolgozások 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
21 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A család mint rendszer, a családi alrendszerek, családi hierarchia
A család funkciói
Családi életciklusok, krízisek a családban
A családokkal folytatott segítő tevékenység módszerei
A szociális segítő lehetséges részfeladatai a családsegítés során
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/3.4/1361-06
A tananyagelem megnevezése:
Krízis, krízisintervenció
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Speciális helyzetekben részfeladatokkal megbízva részt vesz az egyénekkel folyó szociális
munkában, a családlátogatásokon, a lakótelepi szociális munkában
Segíti a szociális munkás tevékenységét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A krízis és a krízisintervenció jellemzői
B típus A családsegítés és a családgondozás módszerei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5. szint Köznyelvi beszédkészség
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4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
5. szint Az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Általános ismeretek speciális helyzetekben való alkalmazására vonatkozó készség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Elhivatottság, elkötelezettség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Konszenzuskészség
Konfliktuskezelési készség
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%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A krízisállapot fogalma, sajátosságai, a krízishelyzet kialakulása, a krízisek csoportosítása,
a krízis lefolyása és kimenete
A krízisintervenció fogalma és lépései
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/3.5/1361-06
A tananyagelem megnevezése:
Az esetkezelés és családsegítés részfeladatainak gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Speciális helyzetekben részfeladatokkal megbízva részt vesz az egyénekkel folyó szociális
munkában, a családlátogatásokon, a lakótelepi szociális munkában
Segíti a szociális munkás tevékenységét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A problémamegoldás szakaszai és módszerei
B típus A szociális hiányok és erőforrások felmérésének módszerei és technikái
B típus A családsegítés és a családgondozás módszerei
A típus A szakmai együttműködés szabályai
B típus Az etikai dilemmák
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Hírközlési eszközök használata
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4. szint Információforrások kezelése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Általános ismeretek speciális helyzetekben való alkalmazására vonatkozó készség
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Megbízhatóság
Türelmesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Motiváló készség
Konszenzuskészség
Tanulói tevékenységformák:
Részvétel az ügyfélfogadáson, esetmegfigyelés 10%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 70%
Tapasztalatok értelmezése 10%
Információk és adatok önálló rendszerezése 5%
Esetleírás készítése tapasztalatok alapján 5%
A képzési helyszín jellege:
Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények
Képzési idő:
72 óra gyakorlat 3fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az egyéni esetkezelés és a családsegítés feladatainak gyakorlása, a segítő beszélgetés
elemeinek alkalmazása
Az erőforrások alkalmazásának tervezésében való részvétel az egyéni esetsegítésben

6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/3.6/1361-06
A tananyagelem megnevezése:
A csoportokkal végzett munka részfeladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz szociális csoportmunkában
Segíti a szociális munkás tevékenységét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szociális munka csoportokkal
B típus A csoport munkához szükséges alapismeretek
C típus A szociális csoportmunka modelljeinek jellemzői
C típus A szociális csoportmunka típusai
B típus A szociális csoportmunka folyamata
B típus A csoportdinamikai jelenségek jellemzői
C típus A csoportvezetés elmélete
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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
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Elhivatottság, elkötelezettség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Adekvát kommunikáció
Konszenzuskészség
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%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
23 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Ismeretek a csoportok működéséről és a csoportdinamikai jelenségekről, a csoport
típusairól, a csoport belső viszonyairól és a csoportviszonyok kezeléséről
A csoportmunka modelljei (társadalmi célmodell, gyógyító modell, reciprok), a csoportról
szóló elméletek, az emberi jogok érvényesülése a csoportmunka során
A csoportvezetés feladatainak megosztása
A csoportmunka folyamata
A csoport vezetése
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/3.7/1361-06
A tananyagelem megnevezése:
A részfeladatok gyakorlata a csoportos szociális munkában
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz szociális csoportmunkában
Segíti a szociális munkás tevékenységét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szociális munka csoportokkal
C típus A szociális csoportmunka típusai
B típus A szociális csoportmunka folyamata
B típus A csoportdinamikai jelenségek jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Hírközlési eszközök használata
4. szint Információforrások kezelése
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4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Általános ismeretek speciális helyzetekben való alkalmazására vonatkozó készség
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Rugalmasság
Türelmesség
Stressztűrő képesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktuskezelési készség
Adekvát kommunikáció
Konszenzuskészség
Tanulói tevékenységformák:
Részvétel a csoportok szervezésében 10%
Csoportmunka végzése a csoportvezető segítőjeként 70%
Tapasztalatok értelmezése 10%
Információk és adatok önálló rendszerezése 5%
Esetleírás készítése tapasztalatok alapján 5%
A képzési helyszín jellege:
Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények
Képzési idő:
35 óra gyakorlat 3fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Megfigyelési feladatok: csoporttípusok, a csoport belső viszonyai, a csoportban kialakult
szerepek, a csoportfolyamatok működése, a vezetési stílus, a kommunikáció, a
metakommunikáció, kommunikációs hibák, a csoportfejlődés szakaszai
A csoportvezetés feladatainak megosztása, cselekvési stratégiák kiválasztása
Részvétel és részfeladatok végzése a csoportfolyamatokban (tervezés, szervezés, a
csoportfejlődés szakaszainak és a csoportszerepek érzékelése, a csoportmunka
lezárásában való részvétel
A saját munka és a csoportban betöltött szerep értékelése
8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/3.8/1361-06
A tananyagelem megnevezése:
A részfeladatok a közösségi szociális munkában
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Speciális helyzetekben részfeladatokkal megbízva részt vesz az egyénekkel folyó szociális
munkában, a családlátogatásokon, a lakótelepi szociális munkában
Részt vesz közösségi akciók szervezésében és lebonyolításában
Segíti a szociális munkás tevékenységét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A közösségi szociális munka formái és folyamata
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C típus A szociális tervezés és a közösségfejlesztés elmélete
C típus A közösségszervezés elmélete
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Elhivatottság, elkötelezettség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Empatia
Segítőkészség
Tolerancia
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%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
23 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A közösségi szociális munka történeti gyökerei, az elméletalkotást segítő
tudományterületek, a közösségi szociális munka folyamata és módszerei,
rendszerszemléletű megközelítése
A közösségi szociális munka formái (szociális tervezés, közösségfejlesztés,
közösségszervezés, szociális akció)
Cselekvési technikák a közösségfejlesztésben, a közösségfejlesztés magyarországi
története
A közösségszervezés céljai, a célok elérését szolgáló programok és eljárások
A projektépítés főbb szakaszai
A szociális akció
A közösségi szociális munka kapcsolata szociális munka más területeivel
9. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/3.9/1361-06
A tananyagelem megnevezése:
A részfeladatok gyakorlata a közösségi szociális munkában
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Speciális helyzetekben részfeladatokkal megbízva részt vesz az egyénekkel folyó szociális
munkában, a családlátogatásokon, a lakótelepi szociális munkában
Részt vesz közösségi akciók szervezésében és lebonyolításában
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Segíti a szociális munkás tevékenységét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A közösségi szociális munka gyakorlata
B típus A jelzőrendszer jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Hírközlési eszközök használata
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Állóképesség
Stressztűrő képesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Kapcsolatteremtő készség
Motiváló készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk és adatok gyűjtése a közösségi működésről 10%
Információk és adatok önálló rendszerezése 5%
Részvétel közösségi rendezvények és akciók szervezésében 70%
Tapasztalatok értelmezése 10%
Esetleírás készítése tapasztalatok alapján 5%
A képzési helyszín jellege:
Szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi és közművelődési intézmények
Képzési idő:
35 óra gyakorlat 3fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A közösségi szociális munka feladatainak megosztása a szociális munkás és a szociális
segítő között
A lakossági szükségletek és a szolgáltatások megfelelése; spontán szerveződések;
önsegítő szervezetek támogatása
Cselekvési technikák a közösségfejlesztésben, a közösségfejlesztés magyarországi
történeti gyakorlata
A közösségszervező szerepei
A közösségszervező kapcsolatrendszere
10. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/3.10/1361-06
A tananyagelem megnevezése:
Esetmegbeszélés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
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Segíti a szociális munkás tevékenységét
Speciális helyzetekben részfeladatokkal megbízva részt vesz az egyénekkel folyó szociális
munkában, a családlátogatásokon, a lakótelepi szociális munkában
Részt vesz szociális csoportmunkában
Részt vesz közösségi akciók szervezésében és lebonyolításában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A problémamegoldás szakaszai és módszerei
B típus A szociális hiányok és erőforrások felmérésének módszerei és technikái
B típus A krízis és a krízisintervenció jellemzői
B típus A családsegítés és a családgondozás módszerei
C típus A szociális csoportmunka típusai
B típus A szociális csoportmunka folyamata
B típus A csoportdinamikai jelenségek jellemzői
B típus A közösségi szociális munka gyakorlata
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémaelemzés, -feltárás
Rendszerben való gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Adekvát kommunikáció
Konfliktuskezelési készség
Tanulói tevékenységformák:
Esetismertetés 50%
Információk és adatok rendszerezése 20%
Tapasztalatok értelmezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Csoportszoba
Képzési idő:
18 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A terepen szerzett szakmai élmények feldolgozása, végiggondolása
Esetek megbeszélése, elemzése, az esetvitel feladatainak megosztása a szociális munkás é
asszisztense között
Az eset bemutatása, a segítő céljainak és szerepének ismertetése, probléma-meghatározás,
kompetenciák tisztázása, megoldási lehetőségek, nehézségek, dilemmák felvázolása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

4. TANANYAGEGYSÉG

024/1.0/1362-06

Szociális munka

azonosítója

szk
sza
szk
szk
szk

024/1.1/1362-06
024/1.2/1362-06
024/1.3/1362-06
024/1.4/1362-06
024/1.5/1362-06

25
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
29
36 146
34
22

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/1.1/1362-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakmai etikai dilemmák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Támogatja az intézményekben élők kapcsolattartását családjaikkal és eredeti
környezetükben élőkkel
Semleges helyen biztosítja a kapcsolattartásra jogosult és a gyermek találkozását
Segíti a lakóotthonokban és lakásotthonokban élők napi életvitelét
Felhívja a szociális munkás figyelmét a kompetenciáját meghaladó problémákra
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munkajogi szabályok alkalmazása
A típus A szakmai etikai szabályok
A típus Az intézmények etika szabályai
A típus A kompetencia határok alkalmazása
A típus A szakmai együttműködés szabályai
A típus A szociális munka sajátosságai
B típus Az etikai dilemmák
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Általános ismeretek speciális helyzetekben való alkalmazására vonatkozó készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Türelem
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Empátia
Segítőkészség
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összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Feladattal vezetett kis csoportos szövegfeldolgozás 20%
Csoportos helyzetgyakorlat 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Tapasztalatok értelmezése 20%
Esetleírás készítése tapasztalatok alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
25 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szociális munka értékeinek és etikai szabályainak érvényesülése a szociális ellátás
gyakorlatában
A szakmai kompetencia határok és az együttműködés etikájának érvényesülése a szociális
ellátás gyakorlatában
A szociális szakember szerepei, felelőssége a szociális ellátás gyakorlatában
Az emberi értékek és autonómia tisztelete a szociális ellátás gyakorlatában
A szociális munka dilemmáinak megoldása a szociális ellátás gyakorlatában
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/1.2/1362-06
A tananyagelem megnevezése:
Az esetkezelés gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a fogadótér kliensközpontú kialakításában
Fogadja az intézménybe érkezőket, előtéri ügyeletet lát el
Tájékoztatást nyújt a szociális és jóléti ellátások formáiról, funkcióiról,
intézményrendszeréről
Szükség esetén elkíséri a szolgáltatást kérőt a megfelelő intézménybe
Támogatja az intézményekben élők kapcsolattartását családjaikkal és eredeti
környezetükben élőkkel
Kapcsolatot tart a jelzőrendszer tagjaival
Semleges helyen biztosítja a kapcsolattartásra jogosult és a gyermek találkozását
Felhívja a szociális munkás figyelmét a kompetenciáját meghaladó problémákra
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A nem önkormányzati szociális ellátások szabályai
B típus Önkormányzati szociális és gyermekvédelmi ellátások alkalmazása
B típus Az esetkezelés fogalma és elméleti irányzata
B típus A problémamegoldás szakaszai és módszerei
B típus A szociális hiányok és erőforrások felmérésének módszerei és technikái
B típus A krízis és a krízisintervenció jellemzői
B típus A szociális intézmény működése
B típus A szociális munka elmélete és ideológiája
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Kézírás
5. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
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4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
5. szint Az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémaelemzés, -feltárás
Áttekintő képesség
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Stressztűrő képesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Adekvát kommunikáció
Konfliktuskezelési készség
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 70%
Tapasztalatok értelmezése 10%
Információk és adatok önálló rendszerezése 5%
Esetleírás készítése tapasztalatok alapján 5%
Esetmegbeszélés 10%
A képzési helyszín jellege:
Családsegítő és gyermekjóléti intézetek
Képzési idő:
29 óra gyakorlat 3fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az intézmény belső struktúrájának tanulmányozása
Az intézmény szociális rendszerben betöltött helyének megismerése
Az intézményben megoldott szociális problémák és a segítségért forduló klienskör
megismerése
Részvétel a kliensek fogadásában, esetmegfigyelés
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/1.3/1362-06
A tananyagelem megnevezése:
A családsegítés gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Semleges helyen biztosítja a kapcsolattartásra jogosult és a gyermek találkozását
Segíti a lakóotthonokban és lakásotthonokban élők napi életvitelét
Gyűjti, kezeli és az igénylőkhöz eljuttatja az intézménybe érkező adományokat,
gondoskodik a szolgáltatást igénybe vevők értéktárgyainak megőrzéséről
Felhívja a szociális munkás figyelmét a kompetenciáját meghaladó problémákra
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A családtámogatási rendszer szabályai
B típus A nem önkormányzati szociális ellátások szabályai
B típus Önkormányzati szociális és gyermekvédelmi ellátások alkalmazása
B típus A szociális munka tevékenységrendszere
A típus A szociális munka problémamegoldó modellje
B típus A családsegítés és a családgondozás módszerei
Hozzárendelt szakmai készségek:
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5. szint Köznyelvi beszédkészség
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:
Helyzetfelismerés
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Stressztűrő képesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Adekvát kommunikáció
Konfliktuskezelési készség
Tanulói tevékenységformák:
Részvétel az ügyfélfogadáson, esetmegfigyelés 10%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 70%
Tapasztalatok értelmezése 10%
Információk és adatok önálló rendszerezése 5%
Esetleírás készítése tapasztalatok alapján 5%
A képzési helyszín jellege:
Családsegítő és gyermekjóléti intézetek
Képzési idő:
36 óra gyakorlat 3fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az intézmény belső struktúrájának tanulmányozása
Az intézmény szociális rendszerben betöltött helyének megismerése
Az intézményben megoldott szociális problémák és a segítségért forduló klienskör
megismerése
Részvétel a kliensek fogadásában, esetmegfigyelés
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/1.4/1362-06
A tananyagelem megnevezése:
A csoportokkal végzett szociális munka gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Támogatja a működési területén szerveződő önsegítő csoportokat, civil és karitatív
szervezetek humanitárius munkáját
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szociális munka csoportokkal
B típus A csoport munkához szükséges ismeretek
C típus A szociális csoportmunka modelljeinek jellemzői
C típus A szociális csoportmunka típusai
B típus A szociális csoportmunka folyamata
B típus A csoportdinamikai jelenségek jellemzői
C típus A csoportvezetés elmélete
Hozzárendelt szakmai készségek:
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5. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Kreativitás, ötletgazdagság
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Rugalmasság
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Adekvát kommunikáció
Konfliktuskezelési készség
Tanulói tevékenységformák:
Részvétel a csoportok szervezésében 10%
Csoportmunka végzése a csoportvezető segítőjeként 70%
Tapasztalatok értelmezése 10%
Információk és adatok önálló rendszerezése 5%
Esetleírás készítése tapasztalatok alapján 5%
A képzési helyszín jellege:
Önkormányzatok szociális és közművelődési intézményei
Bentlakásos intézetek
Nappali ellátást nyújtó intézmények
Képzési idő:
34 óra gyakorlat 3fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A csoportmunka folyamatának, módszereinek és a csoportdinamikai folyamatok
megfigyelése
Részvétel a csoportmunka tervezésében, a csoportmunka eszközeinek, módszereinek
kiválasztásában
Részvétel a csoportok szervezésében, működési feltételeik kialakításában és vezetésében
Részvétel önsegítő csoportok munkájában, működési feltételeik javításában
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/1.5/1362-06
A tananyagelem megnevezése:
Közösségi szociális munka gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szervezi és ellátja a szociális konyhán, nappali melegedőben a szolgáltatást igénybe
vevőkkel kapcsolatos feladatokat
Hajléktalanszállón éjszakai ügyeletet lát el
Gyűjti, kezeli és az igénylőkhöz eljuttatja az intézménybe érkező adományokat,
gondoskodik a szolgáltatást igénybe vevők értéktárgyainak megőrzéséről
Felhívja a szociális munkás figyelmét a kompetenciáját meghaladó problémákra
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A jelzőrendszer jellemzői
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C típus A közösségi szociális munka formái és folyamata
C típus A szociális tervezés és a közösségfejlesztés elmélete
C típus A közösségszervezés elmélete
C típus A közösségi szociális munka gyakorlata
B típus A civil szervezetek szociális feladatai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
4. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
5. szint Elemi számolási készség
5. szint Köznyelvi beszédkészség
5. szint Hírközlési eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Kreativitás, ötletgazdagság
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Rugalmasság
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Adekvát kommunikáció
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk és adatok gyűjtése a közösségi működésről 10%
Információk és adatok önálló rendszerezése 5%
Részvétel közösségi rendezvények és akciók szervezésében 70%
Tapasztalatok értelmezése 10%
Esetleírás készítése tapasztalatok alapján 5%
A képzési helyszín jellege:
Szociális konyha, nappali melegedő, hajléktalan szálló
Képzési idő:
22 óra gyakorlat 3fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A helyi közösségi szociális munka tanulmányozása, a helyi társadalom
önszerveződéseinek, önsegítő szervezeteinek megismerése
Részvétel közösségi munkában
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1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/2.1/1362-06
A tananyagelem megnevezése:
Lelki egészségvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Segíti a lakóotthonokban és lakásotthonokban élők napi életvitelét
Szervezi és ellátja a szociális konyhán, nappali melegedőben a szolgáltatást igénybe
vevőkkel kapcsolatos feladatokat
Támogatja a működési területén szerveződő önsegítő csoportokat, civil és karitatív
szervezetek humanitárius munkáját
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Pedagógiai pszichológia
C típus A munka pszichológiája
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Stressztűrő képesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Segítőkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk önálló rendszerezése 15%
Tapasztalatok értelmezése 35%
Írásos elemzések készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
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Tanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A mentálhigiéné fogalma, szerepe, szükségessége; a mentálhigiéné fajtái (egyéniközösségi, preventív-korrektív); a közösségi mentálhigiéné színterei; a mentálhigiénés
konzultáció formái (eset-, pedagógus-, programközpontú, segítő)
Az egészség holisztikus szemlélete; a természetes támogató rendszerek, életmód és
életvezetés; egyéni és közösségi válsághelyzetek; a társadalmi szolgáltató rendszerek
mentálhigiénés vonatkozásai
A segítők mentálhigiénéje: a segítő kapcsolat csapdái, a szindrómás segítés jellemzői és
kialakulásának okai, a pihenés, rekreáció formái; szabadidős tevékenység, a kapcsolati és
a személyes erőforrások feltárása
Nevelési stílusok és attitűdök; a nevelői szerep; sikerek és kudarcok a nevelésben
A munka társas vonatkozásai; szervezet-pszichológia; vezetők és vezetettek; a saját
munka szervezése, időgazdálkodás; munka- és lelki egészség, a pihenés pszichológiája; a
munkanélküliség lelki hatása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/2.2/1362-06
A tananyagelem megnevezése:
Esetmegbeszélés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Támogatja az intézményekben élők kapcsolattartását családjaikkal és eredeti
környezetükben élőkkel
Segíti a lakóotthonokban és lakásotthonokban élők napi életvitelét
Szervezi és ellátja a szociális konyhán, nappali melegedőben a szolgáltatást igénybe
vevőkkel kapcsolatos feladatokat
Hajléktalanszállón éjszakai ügyeletet lát el
Felhívja a szociális munkás figyelmét a kompetenciáját meghaladó problémákra
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A problémamegoldás szakaszai és módszerei
B típus A krízis és a krízisintervenció jellemzői
B típus A családsegítés és a családgondozás módszerei
B típus A szociális csoportmunka folyamata
C típus A közösségi szociális munka formái és folyamata
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Áttekintő képesség
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
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Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Adekvát kommunikáció
Konfliktuskezelési készség
Empátia
Tanulói tevékenységformák:
Esetismertetés 50%
Információk és adatok rendszerezése 20%
Tapasztalatok értelmezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Csoportszoba
Képzési idő:
14 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A terepen szerzett szakmai élmények feldolgozása, végiggondolása
Esetek megbeszélése, elemzése
Az eset bemutatása, a segítő céljainak és szerepének ismertetése, probléma-meghatározás,
kompetenciák tisztázása, az elvárások és az érzelmek feltárása, megoldási lehetőségek,
nehézségek, dilemmák felvázolása
A munkafolyamatban való részvétel értelmezése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/2.3/1362-06
A tananyagelem megnevezése:
Szupervízió
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Támogatja az intézményekben élők kapcsolattartását családjaikkal és eredeti
környezetükben élőkkel
Segíti a lakóotthonokban és lakásotthonokban élők napi életvitelét
Szervezi és ellátja a szociális konyhán, nappali melegedőben a szolgáltatást igénybe
vevőkkel kapcsolatos feladatokat
Hajléktalanszállón éjszakai ügyeletet lát el
Felhívja a szociális munkás figyelmét a kompetenciáját meghaladó problémákra
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A kompetencia határok alkalmazása
A típus A szakmai együttműködés szabályai
B típus A problémamegoldás szakaszai és módszerei
B típus A krízis és a krízisintervenció jellemzői
B típus A családsegítés és a családgondozás módszerei
B típus A szociális csoportmunka folyamata
C típus A közösségi szociális munka formái és folyamata
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Áttekintő képesség
Következtetési képesség
80

Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Adekvát kommunikáció
Konfliktuskezelési készség
Tanulói tevékenységformák:
Személyes, a szakmával kapcsolatos érzelmek feltárása 50%
Esetismertetés 10%
Egyéni szakmai dilemmák ismertetése 10%
Dilemmák értelmezése 10%
A kiégési tapasztalatok értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Csoportszoba
Képzési idő:
38 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szupervíziós támogatás, mint a szakmai személyiség védelmének és fejlesztésének
eszköze
A személyiséget, kommunikációt és a szakmai munkát veszélyeztető tényezők. A kiégés
jelei; kiégés elleni védekezés technikái; szakmai segítség a szakember személyiségének
védelme érdekében
A szakmai munkával való találkozás első élményének feldolgozása védett környezetben
A szakmai gyakorlat során szerzett tapasztalatok együttes feldolgozása, megértése. A
felkészülés - munka - feldolgozás hármas egységének kialakítása
A szupervíziós támogatásra való belső igény kiépítése
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1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/1.1/1363-06
A tananyagelem megnevezése:
Egészségmegőrzés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felismeri az egészségi állapot gyors megváltozását, megméri és rögzíti az életműködés
főbb adatait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az egészség holisztikus értelmezése
C típus Népegészségügyi alapismeretek
C típus Egészségmegőrzés
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
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
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Általános ismeretek speciális helyzetekben való alkalmazására vonatkozó készség
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Elhivatottság, elkötelezettség
Stressztűrő képesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Empátia
Adekvát kommunikáció
Konfliktuskezelési készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15%
Információk és adatok önálló rendszerezése 15%
82

Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Tapasztalatok értelmezése 20%
Az egészségmegőrzésre vonatkozó projekt készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az egészség holisztikus értelmezése: az egészség mint komplex fogalom; az
egészségtudat jelentősége; egészséges életvitel feltételeinek értelmezése a Maslow-féle
szükséglet-rendszerben
Az egészséget veszélyeztető tényezők: az egyén biológiai és pszichológiai adottságaiból
eredő rizikófaktorok; mesterséges és természetes környezetből, helytelen életvitelből és a
káros anyagok szervezetbe jutásából adódó rizikófaktorok
Népegészségügyi alapismeretek: Magyarország lakosságára jellemző legfontosabb
demográfiai adatok, értelmezésük; a legfontosabb helyi, országos és nemzetközi
népegészségügyi adatok, magyarázatuk
Nemzetközi és világszervezetek, céljaik; WHO; magyar célok, NNP
A népbetegségnek számító krónikus megbetegedések okai, prevenciós és rehabilitációs
lehetőségei; a prevenció három szintje; támogató rendszerek
Az egészséges táplálkozás kritériumai, a tevékeny életmód és az egészség kapcsolata;
környezetszennyezés, környezetvédelem; a civilizáció vívmányainak hatása az egészségre;
a társadalmi dimenziók összefüggései
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/1.2/1363-06
A tananyagelem megnevezése:
A társadalmi helyzet és az egészség
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felismeri az egészségi állapot gyors megváltozását, megméri és rögzíti az életműködés
főbb adatait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az egészség holisztikus értelmezése
C típus Népegészségügyi alapismeretek
C típus A társadalmi helyzet és az egészség
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
1. szint Elemi szintű számítógép használat
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
4. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Rendszerben való gondolkodás
Problémaelemzés, -feltárás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
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Elhivatottság, elkötelezettség
Stressztűrő képesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Empátia
Adekvát kommunikáció
Konfliktuskezelési készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15%
Információk és adatok önálló rendszerezése 15%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Tapasztalatok értelmezése 20%
Adatok alapján egy egészségügyi probléma bemutatása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A társadalom ártó-védő hatása, a népbetegségnek számító betegségek jellemzői és a
népegészségügyi feladatok; az egészséget veszélyeztető szenvedélyek és szokások
A társadalmi helyzet és az életmód összefüggése az egészséggel és betegséggel; a
szegénység és a betegség összefüggései
A foglalkozási betegségek és megelőzésük
Adatok tanulmányozása a népesség egészségi állapotáról
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/1.3/1363-06
A tananyagelem megnevezése:
Elsősegélynyújtási ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felismeri az egészségi állapot gyors megváltozását, megméri és rögzíti az életműködés
főbb adatait
Alkalmazza a szükséges elsősegélynyújtási módszereket, eszközöket
Szükség esetén mentőt vagy sürgősségi segítséget hív
Segítséget nyújt a fedél nélkül élők elemi fizikai ellátásában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az elsősegélynyújtás gyakorlata
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használata
5. szint Hírközlési eszközök használata
5. szint Elemi számolási készség
5. szint Kézírás
5. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
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Döntésképesség
Szervezőkészség
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Segítőkészség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Tapasztalatok értelmezése 25%
Elsősegélynyújtási eszközök megismerése 10%
Utólagos szóbeli beszámoló 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az elsősegélynyújtási kötelezettség, az elsősegélynyújtás alapszabályai
Veszélyeztető állapotokból következő feladatok: újraélesztés, eszméletlen beteg ellátása,
sokk, heveny rosszullétek, belgyógyászati balesetek
Mechanikai sérülések ellátása, mérgezések okozta állapotok, termikus traumák,
epilepszia, lázas eklampszia, feladatok balesetek, tömegkatasztrófák esetén
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/1.4/1363-06
A tananyagelem megnevezése:
Elsősegélynyújtási gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felismeri az egészségi állapot gyors megváltozását, megméri és rögzíti az életműködés
főbb adatait
Alkalmazza a szükséges elsősegélynyújtási módszereket, eszközöket
Szükség esetén mentőt vagy sürgősségi segítséget hív
Segítséget nyújt a fedél nélkül élők elemi fizikai ellátásában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az elsősegélynyújtás gyakorlata
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használata
5. szint Hírközlési eszközök használata
5. szint Elemi számolási készség
5. szint Kézírás
5. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Gyakorlatias feladatértelmezés
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
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Döntésképesség
Szervezőkészség
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Segítőkészség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 85%
Tapasztalatok értelmezése 10%
Utólagos szóbeli beszámoló 5%
A képzési helyszín jellege:
Demonstrációs terem
Csoportszoba
Képzési idő:
33 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az elsősegélynyújtási kötelezettség, az elsősegélynyújtás alapszabályai
Veszélyeztető állapotokból következő feladatok: újraélesztés, eszméletlen beteg ellátása,
sokk, heveny rosszullétek, belgyógyászati balesetek
Mechanikai sérülések ellátása, mérgezések okozta állapotok, termikus traumák,
epilepszia, lázas eklampszia, feladatok balesetek, tömegkatasztrófák esetén
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7. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/1.1/1364-06
A tananyagelem megnevezése:
Pedagógiai ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a fogyatékos ember személyes szükségleteinek és a helyi lehetőségeknek a
felmérésében
Részt vesz az egyéni fejlesztési, rehabilitációs terv kidolgozásában, és a minőségbiztosítás
helyi rendszerének kialakításában
Segíti a fogyatékos embert az autonóm döntéshozatalban, a társadalmi beilleszkedésben,
részt vesz a normalizált életfeltételek kialakításában, megtanítja a mindennapos
tevékenységek végzésére
Egyéni fejlesztést, személyi asszisztenciát nyújt a csoportos iskolai foglalkozásokhoz
Támogatja a fogyatékos embert mentális egészségének megtartásában, életkrízisei
megoldásában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Általános pedagógiai alapismeretek
B típus A nevelés szempontjai és céljai
B típus A nevelés eszközei és módszerei
B típus A családi nevelés összefüggései
B típus A nevelési stílusok
B típus A nevelői magatartás hatása
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni 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
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Elhivatottság, elkötelezettség
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Empatikus készség
Segítőkészség
Adekvát kommunikáció
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
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A pedagógia fogalma és feladatai; a nevelés szükségessége és a nevelhetőség
A nevelés különböző szempontjai: a nevelés mint bevezetés a társadalomba, a nevelés
mint az erősödő önirányítás támogatása, a nevelés mint kapcsolatteremtés, társadalmi
cselekvés, interakció
A nevelés, mint magatartás és cselekvés, a nevelés, mint kísérés és segítés, a nevelés, mint
segítés a tanulásban
A nevelés jellemzői: célorientáltság, dinamikus szociális interakció, környezethez
kötöttség és kommunikáció
A célokat kitűző közegek, az emberkép, az értékek és a normák, a szociokultúrális és
gazdasági faktorok, az egyéni háttér a nevelési célok történelmi változásai
A partnerség a nevelésben
A nevelés eszközei és módszerei: a pozitív érzelmi kötődés, a támogató nevelési eszközök
az ellenható nevelési eszközök, a cél és az eszköz viszonya
A család mint elsődleges nevelési közeg, a képzés és továbbképzés intézményei
életszakaszonként
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/1.2/1364-06
A tananyagelem megnevezése:
Gyógypedagógiai ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gyógypedagógus irányításával segítséget nyújt a fogyatékos ember oktatásában,
nevelésében
Részt vesz a fogyatékos ember személyes szükségleteinek és a helyi lehetőségeknek a
felmérésében
Egyéni fejlesztést, személyi asszisztenciát nyújt a csoportos iskolai foglalkozásokhoz
Támogatja a fogyatékos embert mentális egészségének megtartásában, életkrízisei
megoldásában
88

Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A gyógypedagógia sajátosságai
B típus A gyógypedagógiai nevelés szempontjai és céljai
B típus A gyógypedagógiai módszerek és eszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
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
Felelősségtudat
Stressztűrő képesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Empatikus készség
Segítőkészség
Adekvát kommunikáció
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
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gyógypedagógia mint a pedagógia speciális területe, célja és történeti változása, az
emberkép változása
A gyógypedagógiai ellátás célcsoportjai, a korlátozottság viszonylagossága, diagnosztikai
nehézségei, epidemiológiai adatok fontossága, a fogyatékosságok nemek szerinti
megoszlása
A gyógypedagógiai elvek és feladatok; a gyógypedagógiai ápolás feladatai: tanácsadás,
kísérés, fejlesztés, képzés, ápolás
A szülői reakciók a gyermek fogyatékosságának kiderülésekor, nevelői magatartásformák
fejlesztő és gátló tényezők, a kapcsolatok minősége
A fogyatékos emberek szocializációja, fejlődése és integrációja
A tanulásbeli akadályozottságok, részképesség-zavarok, fejlődési lemaradások és
érzékelési zavarok okai; a mozgáskorlátozott emberek fejlődése, a vakok és gyengénlátók
sajátos szocializációs igényei
A mozgáskorlátozottság, a vakság, a gyengénlátás, siketség, nagyothallás, beszédzavarok
okai, hatásuk a személyiség fejlődésére
A pszichoszociális és pszichés zavarok definíciója és jellemzői
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/1.3/1364-06
A tananyagelem megnevezése:
Pedagógiai és gyógypedagógiai gyakorlatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gyógypedagógus irányításával segítséget nyújt a fogyatékos ember oktatásában,
nevelésében
Részt vesz a fogyatékos ember személyes szükségleteinek és a helyi lehetőségeknek a
felmérésében
Részt vesz az egyéni fejlesztési, rehabilitációs terv kidolgozásában, és a minőségbiztosítás
helyi rendszerének kialakításában
Segíti a fogyatékos embert az autonóm döntéshozatalban, a társadalmi beilleszkedésben,
részt vesz a normalizált életfeltételek kialakításában, megtanítja a mindennapos
tevékenységek végzésére
Egyéni fejlesztést, személyi asszisztenciát nyújt a csoportos iskolai foglalkozásokhoz
Támogatja a fogyatékos embert mentális egészségének megtartásában, életkrízisei
megoldásában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A nevelés intézményrendszere
B típus A korlátozottság viszonylagossága
B típus A gyógypedagógiai nevelés, fejlesztés intézményrendszere
B típus A tanulási akadályozottság okai és fejlesztési módszerei
B típus Az értelmi fogyatékos emberek fejlesztési lehetőségei és módszerei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Nyitott hozzáállás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Stressztűrő képesség
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Tolerancia
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 60%
Tapasztalatok értelmezése 10%
Játékok és eszközök készítése, kezelése 5%
Játékok vezetése 10%
Utólagos szóbeli beszámoló 5%
Programajánló füzet készítése 10%
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A képzési helyszín jellege:
Szociális, gyermekvédelmi, közművelődési és közoktatási intézmények
Képzési idő:
7 óra elméletigényes gyakorlat 3fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Nevelési és fejlesztési tervek, egyéni nevelési és fejlesztési célok és programok; a célok és
a realitás összhangja vagy diszkrepanciája
A fogyatékosságok morfológiai jellemzői, a fogyatékkal élők viselkedésbeli másságai, a
fejlesztés lehetőségei és korlátai
A tanulásbeli akadályozottságok, részképesség-zavarok, fejlődési lemaradások és
érzékelési zavarok fejlesztési eszközei, módszerei, intézményei
A mozgáskorlátozottság, a vakság, a gyengénlátás, siketség és nagyothallás okai, hatásuk
a személyiség fejlődésére; pedagógiai és gyógypedagógiai segítségnyújtás formái
Személy-, módszer- és eszközspecifikus fejlesztési lehetőségek
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/1.4/1364-06
A tananyagelem megnevezése:
A fogyatékosok esélyegyenlősége
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a fogyatékossággal élő ember orvosi, egészségügyi rehabilitációjában,
támogatja a foglalkozási rehabilitációját
Részt vesz a viselkedészavarok, és az ebből adódó konfliktusok kezelésében
Támogatja a fogyatékos embert nemi identitásának kialakulásában, szexualitásának,
párkapcsolatainak megélésében
Támogatja a fogyatékos embert mentális egészségének megtartásában, életkrízisei
megoldásában
Részt vesz a fogyatékos embert érő visszaélések megelőzésében, feltárásában,
dokumentálásában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A fogyatékosság, a fogyatékossággal élő emberek társadalmi helyzete
B típus A fogyatékossággal élő emberek családi nevelési helyzete
B típus A társadalom emberképe
B típus A fogyatékos emberek társadalmi integrációja
B típus A fogyatékos emberek integrálására vonatkozó jogi lehetőségek és kötelezettségek
B típus A fogyatékos emberek kapcsolatrendszere
B típus A képzési, munkavállalási és integrációs lehetőségek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
4. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Nyitott hozzáállás
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Stressztűrő képesség
Elhivatottság, elkötelezettség
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Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Segítőkészség
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
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az emberkép történeti változása; gazdasági és szemléleti keretek és korlátok
A szülői reakciók a gyermek fogyatékosságának kiderülésekor, nevelői magatartásformák,
fejlesztő és gátló tényezők, a kapcsolatok minősége
A fogyatékos emberek integrációja, szegregációja, diszkriminációja
Az értelmi fogyatékos, a mozgáskorlátozott emberek életkörülményei, társadalmi
kapcsolatai
A fogyatékos emberek sajátos szükségletei és azok társadalmi fogadtatása; az ellátások
igénylésének szabályai
A fogyatékos emberek ellátásának intézményrendszere és formái; a fogyatékos emberek
jogállása (gondnokság, cselekvőképesség, személyiség, személyiségjog- és adatvédelem,
a köteles felügyelet) a súlyosan fogyatékos emberekre vonatkozó jogszabályok
A jogok korlátozása és a kontroll eszközei (vétőképesség, beszámítási képesség, ellátási
szerződés, szülői felügyeleti jog)
Munkajog, szociális törvény, a fogyatékosok esélyegyenlőségére vonatkozó, a gyermekek
védelméről, a társadalombiztosításról szóló törvény
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1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/2.1/1364-06
A tananyagelem megnevezése:
Fiziológiai összefüggések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a fogyatékossággal élő ember orvosi, egészségügyi rehabilitációjában,
támogatja a foglalkozási rehabilitációját
Részt vesz a viselkedészavarok, és az ebből adódó konfliktusok kezelésében
Súlyosan, halmozottan fogyatékos emberek fejlesztő gondozását végzi
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A fogyatékossági típusok
C típus Az oligofréniák felismerése és prevenciós eszközei
C típus Az idegrendszer felépítése
C típus Az oligofréniák kialakulása és típusai
B típus Az epilepszia okai és megjelenési formái
B típus Az agy és az idegrendszer megbetegedései
C típus Az epilepszia preventív és terápiás eszközei, formái
C típus Az agy és az idegrendszer megbetegedései, terápikus lehetőségei
Hozzárendelt szakmai készségek:
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
Türelem
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Empatikus készség
Segítőkészség
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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
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A fogyatékosságok fiziológiai, anatómiai okai; kromoszóma-rendellenességek, egyéb
anomáliák, prenatális, perinatális és postnatális hatások, szociokultúrális okok; a
fogyatékos emberek fejlődése és életútja
A fogyatékosság megítélése, a fogyatékossági típusok, diagnosztikai nehézségei, a
fogyatékosságok morfológiai jellemzői, a fogyatékkal élők viselkedésbeli másságai
A tanulásbeli akadályozottságok, részképesség-zavarok, fejlődési lemaradások és
érzékelési zavarok, endogén és környezeti okok
A mozgáskorlátozottság, a vakság, a gyengénlátás, siketség, nagyothallás okai
Az idegrendszer betegségeiből és sérüléseiből származó lelki zavarok; az általános állapot
zavarai (kimerültség, vegetatív, érzékszervi, érzékelési, kognitív, szociális és érzelmi
zavarok)
Családtervezés és egyéb prevenciós lehetőségek
Epilepszia. Pszichoszomatika
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/2.2/1364-06
A tananyagelem megnevezése:
Pszichiátriai összefüggések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a fogyatékossággal élő ember orvosi, egészségügyi rehabilitációjában,
támogatja a foglalkozási rehabilitációját
Támogatja a fogyatékos embert mentális egészségének megtartásában, életkrízisei
megoldásában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A pszichiátria fogalma
B típus A pszichózisok formái
B típus A neurózisok megjelenési formái
B típus Az abnormális élményreakciók
B típus A pszichoszomatikus kórképek
B típus A szociálpszichiátria fogalma
B típus A pszichiátriai diagnózisok értelmezése
Hozzárendelt szakmai készségek:
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
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Problémaelemzés, -feltárás
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Türelem
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Adekvát kommunikáció
Kompromisszumkészség
Visszacsatolási 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
Képzési idő:
26 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A pszichiátria fogalma, tárgya, történeti változása, a pszichiátriai betegségek gyakorisága,
társadalmi jelentősége, a betegségek és a betegek társadalmi megítélése
A pszichiátriai kórképek jellemzői, gyógyszeres és egyéb terápiás lehetőségek
A szociálpszichiátria fogalma, tárgya, szemlélete, prevenciós és alternatív kezelési formái
Interdiszciplináris együttműködés
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/2.3/1364-06
A tananyagelem megnevezése:
Addiktológiai kérdések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a fogyatékossággal élő ember orvosi, egészségügyi rehabilitációjában,
támogatja a foglalkozási rehabilitációját
Támogatja a fogyatékos embert mentális egészségének megtartásában, életkrízisei
megoldásában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A szenvedélybetegségek társadalmi elterjedtsége
B típus A szenvedélybetegek társadalmi helyzete
B típus A szenvedélybetegségek kialakulási okai
B típus A szenvedélybetegségek típusai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
95

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
Türelem
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Adekvát kommunikáció
Kompromisszumkészség
Visszacsatolási 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
Képzési idő:
25 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hozzászokás, függőség, szenvedélybetegség fogalma, formái, kialakulásuk okai,
társadalmi méretei
Szenvedélybetegségek és a hozzájuk kapcsolódó tünetek és azok egyénre, az egyén
kapcsolataira és a társadalom egészére gyakorolt hatása
Prevenciós és rehabilitációs eszközök
Interdiszciplináris együttműködés
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/3.1/1364-06
A tananyagelem megnevezése:
Fogyatékkal élők rehabilitációja
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a fogyatékossággal élő ember orvosi, egészségügyi rehabilitációjában,
támogatja a foglalkozási rehabilitációját
Támogatja a fogyatékos embert mentális egészségének megtartásában, életkrízisei
megoldásában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A mozgáskorlátozott emberek fejlesztési lehetőségei és módszerei
B típus Az érzékszervi fogyatékos emberek fejlesztési lehetőségei és módszere
B típus A pszicho-szociális zavarokkal küzdő emberek fejlesztési lehetőségei és módszerei
B típus A beszédzavaros emberek fejlesztési lehetőségei és módszerei
B típus Az értelmi fogyatékos emberek fejlesztési lehetőségei és módszerei
Hozzárendelt szakmai készségek:
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:
Tervezési képesség
Okok feltárása
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Felelősségtudat
Türelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Motiváló készség
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
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Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
Foglalkozások tervezése 10%
Tapasztalatok értelmezése 10%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A fogyatékos emberek integrációjának és rehabilitációjának értelmezése
A rehabilitáció folyamatában használható pedagógiai, gyógypedagógiai módszerek, és a
szociális munka lehetőségei
A társadalmi elfogadás növelésére vonatkozó feladatok, módszerek és eszközök
A tevékenységek és a munkavállalás kereteinek bővítése
A társadalmi értékek képviselete, az eredményességet fokozó tulajdonságok fejlesztése
Az autonóm társadalmi tagság fejlesztésének, az önérdek kifejezésének és képviseletének
támogatása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/3.2/1364-06
A tananyagelem megnevezése:
Pszichiátriai betegek rehabilitációja
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a fogyatékossággal élő ember orvosi, egészségügyi rehabilitációjában,
támogatja a foglalkozási rehabilitációját
Támogatja a fogyatékos embert mentális egészségének megtartásában, életkrízisei
megoldásában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A pszichés zavarokkal küzdő emberek fejlesztési lehetőségei és módszerei
C típus A pszichózisok terápiás eszközei és módszerei
C típus A neurózisok terápiás lehetőségei és formái
B típus Az abnormális élményreakciók feldolgozási módszerei
C típus A pszichoszomatikus kórképek terápiája
B típus A szociálpszichiátria prevenciós és rehabilitációs eszközei
B típus A pszichiátriai betegek ellátási és rehabilitációs intézményrendszere
B típus A pszichiátriai betegek társadalmi integrációs problémái
Hozzárendelt szakmai készségek:
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:
Tervezési képesség
Okok feltárása
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
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Elhivatottság, elkötelezettség
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Közérthetőség
Adekvát kommunikáció
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
Foglalkozások tervezése 10%
Tapasztalatok értelmezése 10%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A pszichiátriai kórképek jellemzői, gyógyszeres és egyéb terápiás lehetőségek
A szociálpszichiátria fogalma, tárgya, szemlélete, prevenciós és alternatív kezelési formái
Interdiszciplináris együttműködés
A pszichiátriai betegek komplex rehabilitációjában használható eszközök és módszerek

3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/3.3/1364-06
A tananyagelem megnevezése:
Szenvedélybetegek rehabilitációja
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a fogyatékossággal élő ember orvosi, egészségügyi rehabilitációjában,
támogatja a foglalkozási rehabilitációját
Támogatja a fogyatékos embert mentális egészségének megtartásában, életkrízisei
megoldásában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A szenvedélybetegségek prevenciós és rehabilitációs eszközei és módszerei
B típus A szenvedélybetegek társadalmi integrációs problémái
B típus A szenvedélybetegek ellátási és rehabilitációs intézményrendszere
B típus Az abnormális élményreakciók feldolgozási módszerei
Hozzárendelt szakmai készségek:
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:
Tervezési képesség
Okok feltárása
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
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Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Stressztűrő képesség
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiváló készség
Empatikus készség
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
Foglalkozások tervezése 10%
Tapasztalatok értelmezése 10%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
22 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szenvedélybetegségek és a hozzájuk kapcsolódó tünetek és azok egyénre, az egyén
kapcsolatai és a társadalom egészére gyakorolt hatása
Prevenciós és rehabilitációs eszközök
Interdiszciplináris együttműködés
A szenvedélybetegek komplex rehabilitációjában használható eszközök és módszerek
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/4.1/1364-06
A tananyagelem megnevezése:
Játék és alkotás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Segíti a fogyatékos embert a kreatív tevékenységek végzésében, sportolási és szabadidős
programokat szervez
Támogatja a fogyatékos embert mentális egészségének megtartásában, életkrízisei
megoldásában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A játék alapjai
B típus Szenzomotorikus és funkciójátékok
B típus Alkotó játékok
B típus A szabadban bonyolítható játékok
B típus A kézügyesség és az alkotókészség fejlesztése
B típus A munkaeszközök és munkatechnikák
B típus A formaalkotás alapjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Játékok és a kreatív foglalkozások eszközeinek használata
4. szint Sportszerek használata
4. szint Szabadkézi rajzolás
5. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Általános ismeretek speciális helyzetben való alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Türelem
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiváló készség
Empatikus készség
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Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 55%
Tapasztalatok értelmezése 10%
Játékok és eszközök készítése, kezelése 5%
Játékok vezetése 10%
Aktivitási programok összeállítása 10%
A tevékenység írásbeli elemzése, értékelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Fogyatékos emberek ellátásával, rehabilitációjával foglalkozó bentlakásos intézmények,
gyermekotthonok, lakóotthonok és közösségi ellátások, támogató szolgálatok
Képzési idő:
18 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A játék története, elmélete és a játékformák
A játék mint a szenzomotoros fejlődés elősegítője
Különböző alapanyagokból, különböző technikákkal játékok készítése
Építőkövek, képek felhasználása, fűzések, rajzok, hajtogatás és formázás, konstrukciós
játékok
Egyéni és közösségi játékok, szerepjátékok, társasjátékok, bábozás
Az ábrázolás, alkotás mint tevékenység, mint önkifejezés, mint önmegvalósítás
Didaktikai és fejlesztő anyagok és eszközök
Munkajellegű tevékenységek és technikák; baleseti veszélyek és balesetvédelmi szabályok

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/4.2/1364-06
A tananyagelem megnevezése:
Zene és mozgás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Segíti a fogyatékos embert a kreatív tevékenységek végzésében, sportolási és szabadidős
programokat szervez
Támogatja a fogyatékos embert mentális egészségének megtartásában, életkrízisei
megoldásában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A mozgás, mint átfogó élmény hatása
B típus A mozgásfejlesztés módszerei
B típus A ritmika jelentősége és alkalmazási lehetősége
B típus Az éneklés és a hangszeres játék technikái
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Játékok és a kreatív foglalkozások eszközeinek használata
4. szint Sportszerek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Általános ismeretek speciális helyzetben való alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
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Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Elhivatottság, elkötelezettség
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiváló készség
Visszacsatolási készség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 55%
Tapasztalatok értelmezése 10%
Játékok és eszközök készítése, kezelése 5%
Zenés játékok vezetése 10%
Önálló foglalkozási programok összeállítása 10%
A tevékenység írásbeli elemzése, értékelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Fogyatékos emberek ellátásával, rehabilitációjával foglalkozó bentlakásos intézmények,
gyermekotthonok, lakóotthonok és közösségi ellátások, támogató szolgálatok
Képzési idő:
14 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A mozgás formái, variációs lehetőségei (térbeli, időbeli és dinamikai). A mozgás
jelentősége a fejlődésben, a fejlesztésben, az önkifejezésben, az önérvényesítésben, az
együttműködés fejlesztésében, az önmegvalósításban; hatása a közérzetre
A fogyatékos emberek számára is élményt nyújtó mozgásformák, gyakorlatok (bazális
mozgásgyakorlatok, tornagyakorlatok, játékok, atlétika, vízi és téli sportok)
A ritmusos tevékenységek személyhez választott formái nem kívánatos viselkedések
leépítésére, meglévő képességek fejlesztésére, a személyiség lazítására
Speciális csoportok speciális mozgásgyakorlatai a mozgás fejlesztésére; a balesetveszély
és a biztonsági szabályok
A hallásfejlesztését szolgáló gyakorlatok, zenei foglalkozások, a hangkibocsátás és a
mozgásformák összekapcsolása
Zenei élmény nyújtása szórakoztató, kikapcsoló, fejlesztő, aktivizáló és terápiás céllal
A zenei élmény mint az önkifejezés és önmegvalósítás eszköze; éneklés és zenei alapok;
mozgás, ritmus, dallam összekapcsolása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/4.3/1364-06
A tananyagelem megnevezése:
Médiapedagógia
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Segíti a fogyatékos embert a kreatív tevékenységek végzésében, sportolási és szabadidős
programokat szervez
Támogatja a fogyatékos embert mentális egészségének megtartásában, életkrízisei
megoldásában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A média használata a foglalkozások eszközeként
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B típus Média típusok
B típus Az elektronikus média használati lehetőségei
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2. szint ECDL 6. m. Prezentáció
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
4. szint Számítástechnikai és híradástechnikai eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Gyakorlatias feladatértelmezés
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Szervezőkészség
Türelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiváló készség
Visszacsatolási készség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Önálló foglalkozási programok összeállítása 50%
Tapasztalatok értelmezése 10%
Önálló foglalkozási programok vezetése 30%
A tevékenység írásbeli elemzése, értékelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Fogyatékos emberek ellátásával, rehabilitációjával foglalkozó bentlakásos intézmények,
gyermekotthonok, lakóotthonok és közösségi ellátások, támogató szolgálatok
Képzési idő:
8 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A beszéd és a beszélgetés szerepe a segítő nevelőmunkában
A nyomtatott média különböző formái és használatuk a gyógypedagógia, segítő és
fejlesztőmunkában, a személy szerinti és médiaspecifikus választási kritériumok
Az elektronikus média használatának lehetőségei és kockázatai, aktív és passzív
használatuk a gyógypedagógia, a segítő és fejlesztőmunkában
A számítógép alkalmazásának lehetőségei a nevelő, segítő munkában: szórakozás,
fejlesztés, játék és tanulás
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/4.4/1364-06
A tananyagelem megnevezése:
A mindennapi élet kísérése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a fogyatékos ember személyes szükségleteinek és a helyi lehetőségeknek a
felmérésében
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Részt vesz az egyéni fejlesztési, rehabilitációs terv kidolgozásában, és a minőségbiztosítás
helyi rendszerének kialakításában
Segíti a fogyatékos embert az autonóm döntéshozatalban, a társadalmi beilleszkedésben,
részt vesz a normalizált életfeltételek kialakításában, megtanítja a mindennapos
tevékenységek végzésére
Szükség esetén gondozási tevékenységet végez és segíti a fogyatékos embert a hely- és
helyzetváltoztatásban
Részt vesz a fogyatékos emberek szociális ellátásában, mindennapos életének kísérésében
Segíti a fogyatékos embert az idősödés elfogadásában, az idősödés folyamatában
Súlyosan, halmozottan fogyatékos emberek fejlesztő gondozását végzi
Támogatja a fogyatékos embert a gyász, haldoklás és a halál fázisaiban
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A kísérő, segítő nevelési cél módszerei
B típus A fejlődési igények és felmérésük módszerei
B típus A szocializációs és fejlesztési lehetőségek
B típus A fogyatékos emberek szexualitása
B típus Az idősödés hatásai
B típus A fogyatékos emberek korosodási problémái
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
5. szint Kézírás
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Általános ismeretek speciális helyzetben való alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Szervezőkészség
Türelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Tolerancia
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Önálló foglalkozási programok összeállítása 50%
Önálló foglalkozási programok vezetése 30%
Játékok és eszközök készítése, kezelése 10%
A tevékenység írásbeli elemzése, értékelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Fogyatékos emberek ellátásával, rehabilitációjával foglalkozó bentlakásos intézmények,
gyermekotthonok, lakóotthonok és közösségi ellátások, támogató szolgálatok
Képzési idő:
35 óra gyakorlat 3fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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A fogyatékossággal élő emberek sajátos szükségleteinek és a képességek fejlesztési
lehetőségeinek felmérése, tervezése, érdekeik képviselete. A meglévő képességek szinten
tartása
A szexualitás különböző értelmezése: teológiai, antropológiai, biológiai, pszichológiai és
szociokultúrális
A tájékozódás, a jog- és helyzetértelmezés segítése, a családi és társadalmi kapcsolatok
működésének segítése, támogatása, érdekvédelmi, kulturális és sportszervezetek
létrehozásának és működésének támogatása
Az egészséges életvitel kialakításának és helyreállításának támogatása
Háztartási feladatok elvégzésének támogatása, az önálló életvitel kialakításának és
fejlesztésének segítése; balesetvédelem
A csoportok felügyelete, a csoportdinamikai jelenségek és folyamatok értelmezése;
személyes, csoport- és közösségi ünnepek szervezése
Az örömszerzés, az aktivitás, az autonómia lehetőségeinek bővítése, a fogyatékos
emberek életminőségének javítása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/1.1/1365-06
A tananyagelem megnevezése:
Intézményi adminisztráció
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a pályázatok írásában, projektek megvalósításában
Végzi a rehabilitációs munka folyamatának dokumentálását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az ellátó és fejlesztő intézmények adminisztrációja
B típus Az intézmény, vagy ellátás fejlesztésével kapcsolatos adminisztráció
B típus A pályázatírás szabályainak, a pályázati források felkutatása és a projektmunka tervezése
és értékelése
B típus A pszichiátriai betegellátás és rehabilitációs intézmény adminisztrációja
B típus A szenvedélybeteg-ellátás és rehabilitációs intézmény adminisztrációja
B típus A terápiás és fejlesztő foglalkozások adminisztrációja
B típus A fogyatékossággal élő emberek kapcsolatrendszerének fenntartásával összefüggő
adminisztráció
B típus A munkavállalással és a társadalmi kapcsolatok fenntartásával összefüggő adminisztráció
Hozzárendelt szakmai készségek:
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
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Problémaelemzés, -feltárás
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Elhivatottság, elkötelezettség
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Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Konszenzuskészség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 35%
Szociális segítéssel kapcsolatos adminisztráció gyakorlása 35%
Tapasztalatok értelmezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A közigazgatási eljárás szabályai, az ügyiratok tartalmi és formai követelményei
Az intézményi adminisztráció: intézményi jogviszony létrejötte; tájékoztatási
kötelezettségek; intézményi nyilvántartások; adatvédelem
A szociális segítés kötelező és az intézményben szokásos dokumentumai: naplók,
nyilvántartások, leltárak, stb.
A szolgáltatást igénybevevő iratainak, értékeinek kezelési szabályai
A pályázatírás tartalmi és formai követelményei
A szakmai protokollok alkalmazása, a minőségbiztosítás iratai és dokumentumai
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/1.2/1365-06
A tananyagelem megnevezése:
A rehabilitációs ügyintézés adminisztrációs feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a pályázatok írásában, projektek megvalósításában
Végzi a rehabilitációs munka folyamatának dokumentálását
Vezeti a rehabilitációs munkájához kapcsolódó dokumentációt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A fogyatékossággal élő emberek személyi ügyeivel kapcsolatos adminisztráció
B típus A pszichiátriai diagnózisok adminisztrációja
B típus A prevenciós eljárások, akciók adminisztrációja
B típus A terápiás eljárások adminisztrációja
B típus Az állapot és szükségletfelmérés adminisztrációja
B típus A rehabilitációs eljárások adminisztrációja
B típus A fogyatékos emberekkel kapcsolatos abózusok dokumentálása
B típus Az elhunyttal kapcsolatos adminisztrációs feladatok
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
5. szint Kézírás
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Szabadkézi rajzolás
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4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Precizitás
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Adekvát metakommunikáció
Konfliktusmegoldó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 35%
Szociális segítéssel kapcsolatos adminisztráció gyakorlása 35%
Tapasztalatok értelmezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Adminisztráció, ügyvitel fogalma, feladatrendszere, adatfelvétel, nyilvántartás-kezelés,
értékelés, feldolgozás, információk összeállítása, adatszolgáltatás, adatvédelem
Irat fogalma, jellemzői, az ügyiratkezelés célja, rendeltetése, szervezete, felügyelete
Küldemények érkeztetése, postabontás, kezdő- és utóirat megkülönböztetése, iktatás,
iktatókönyv használata, gyűjtőszám, gyűjtőív alkalmazása, előadói ív vezetése, határidőnyilvántartás, postázás, postakönyv
Ügyiratkezelés az ügyintézés lezárása után, irattárba vétel
Az egyes ellátásokhoz kapcsolódó ügyiratok tartalmi és formai követelményei, a
gyermekvédelmi intézményekben használatos nyilvántartások, adminisztrációs rendszerek
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményekben
alkalmazott dokumentumok, nyilvántartások elkészítése, vezetése, adminisztrációs
rendszerek használatának gyakorlása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/1.3/1365-06
A tananyagelem megnevezése:
Számítógép-használói ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a pályázatok írásában, projektek megvalósításában
Végzi a rehabilitációs munka folyamatának dokumentálását
Vezeti a rehabilitációs munkájához kapcsolódó dokumentációt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
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B típus Az intézmény, vagy ellátás fejlesztésével kapcsolatos adminisztráció
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 5. m. Adatbázis-kezelés
2. szint ECDL 6. m. Prezentáció
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Figyelem-összpontosítás
Eredményorientáltság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15%
Tesztfeladat megoldása 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 5%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
22 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Számítógépes alapismeretek: alapfokú számítógép-kezelés; a számítógép üzembe
helyezése; vírusellenőrzés; a számítógép felügyelete, üzemeltetése; operációs rendszer,
rendszerközeli programok kezelése;
Irodai szoftverprogramok kezelése: szövegszerkesztés; táblázatkezelés; adatbázis kezelés,
rögzítés; prezentáció, grafika; internet; elektronikus levelezés
A szakmai ügyintézés gyakorlati ismeretei: ügyintézést segítő programok használata; az
intézmények feladatköréhez kapcsolódó adminisztrációs rendszerek működtetése
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/1.4/1365-06
A tananyagelem megnevezése:
Számítógép-használati gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a pályázatok írásában, projektek megvalósításában
Végzi a rehabilitációs munka folyamatának dokumentálását
Vezeti a rehabilitációs munkájához kapcsolódó dokumentációt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A gyógypedagógiai rehabilitáció adminisztrációja
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B típus Az intézmény, vagy ellátás fejlesztésével kapcsolatos adminisztráció
B típus A képzéssel és a munkavállalással kapcsolatos adminisztráció
B típus Az ellátottak személyi ügyeivel kapcsolatos adminisztráció
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
4. szint Számítástechnikai és híradástechnikai eszközök használata
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Rendszerben való gondolkodás
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Önállóság
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Közérthetőség
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 5%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 5%
Szövegszerkesztési műveletek gyakorlása 40%
Táblázat- és adatbázis kezelési műveletek gyakorlása 25%
Az iratkezelési műveletek gyakorlása 20%
Tapasztalatok értelmezése 5%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
18 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alapfokú számítógép-kezelés, a számítógép üzembe helyezése, üzemeltetése,
vírusellenőrzés
Szövegbevitel, szövegek szerkesztése, szerkesztett szöveg mentése, nyomtatása
Adatok rögzítése táblázatban, a táblázatkezelő program fő funkcióinak alkalmazása
Adatbevitel, adatbázis kezelő program alapfunkcióinak használata
Az ügyintézést segítő táblázatok, adatbázisok használata, adminisztrációs rendszerek
működtetése
E-mail küldése, fogadása, törlése, csatolt állomány küldése e-mailben
Internetes honlapok látogatása, információszerzés a világhálón
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

12. TANANYAGEGYSÉG

024/1.0/1356-06

Jogi, szociálpolitikai
és etikai ismeretek

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza

024/1.1/1356-06
024/1.2/1356-06
024/1.3/1356-06
024/1.4/1356-06
024/1.5/1356-06
024/1.6/1356-06
024/1.7/1356-06
024/1.8/1356-06
024/1.9/1356-06

25
20
20
24
24
24
11
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
17

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
0
0
0 206
0
0
41
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/1.1/1356-06
A tananyagelem megnevezése:
Jogi alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A szakmai titoktartás szabályai szerint kezeli a birtokába jutott információkat
Értelmezi az emberi, állampolgári jogokat, kötelességeket és segíti ezek érvényre jutását
Megbízás alapján érdekképviseleti tevékenységet végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Jogi- és adatvédelemi ismeretek
B típus Jogi alapismeretek
B típus Gyermeki 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
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
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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:
024/1.2/1356-06
A tananyagelem megnevezése:
Közigazgatási ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A szakmai titoktartás szabályai szerint kezeli a birtokába jutott információkat
Értelmezi az emberi, állampolgári jogokat, kötelességeket 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 Gyermeki 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
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
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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:
024/1.3/1356-06
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
B típus Gyermeki jogi 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
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
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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 gyermekek és fiatalok jogai és esélyegyenlőségének kérdései
A fogyatékos személyek jogai és esélyegyenlőségének kérdései
A hajléktalan személyek ellátásai
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/1.4/1356-06
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 Gyermeki jogi alapismeretek
B típus Állami, önkormányzati szociális, gyermekjóléti 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:
Állami, önkormányzati szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások: a szociális és
gyermekvédelmi törvényben pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodásként
biztosított ellátások
A gyermekek és fiatalok jogai és esélyegyenlőségének kérdései
A fogyatékos személyek jogai és esélyegyenlőségének kérdései
Munkanélküliek és a hajléktalan személyek ellátásai
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/1.5/1356-06
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:
024/1.6/1356-06
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
Hozzárendelt szakmai készségek:
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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:
024/1.7/1356-06
A tananyagelem megnevezése:
A szociálpolitika intézményrendszere
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Értelmezi a társadalompolitikai és szociálpolitikai alapfogalmakat, alapvető
összefüggéseket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szociális és gyermekvédelmi ellátások
C típus Szociális védelmi rendszer nem önkormányzati keretei, formái
B típus Állami, önkormányzati szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások keretei,
formái
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
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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 családtámogatási, szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, foglalkoztatási 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:
024/1.8/1356-06
A tananyagelem megnevezése:
Szociálpolitikai monitorozás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Értelmezi a társadalompolitikai és szociálpolitikai alapfogalmakat, alapvető
összefüggéseket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A problémának definiált társadalmi jelenségek
B típus Szociális és gyermekvédelmi ellátások
B típus A szociális és gyermekvédelmi 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
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5. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
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 családtámogatási, szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, foglalkoztatási 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:
024/1.9/1356-06
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
Hozzárendelt szakmai készségek:
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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

13. TANANYAGEGYSÉG

024/2.0/1356-06

Társadalomismeret

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza

024/2.1/1356-06
024/2.2/1356-06
024/2.3/1356-06
024/2.4/1356-06
024/2.5/1356-06
024/2.6/1356-06
024/2.7/1356-06
024/2.8/1356-06

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:
024/2.1/1356-06
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
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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:
024/2.2/1356-06
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
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
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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:
024/2.3/1356-06
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 viszonyainak 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:
024/2.4/1356-06
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
125

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:
024/2.5/1356-06
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:
024/2.6/1356-06
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:
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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 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:
024/2.7/1356-06
A tananyagelem megnevezése:
Szervezetszociológia
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Értelmezi az emberi, állampolgári jogokat, kötelességeket 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 és gyermekvédelmi 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
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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
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, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények mint szervezetek
A kliens helye a szociális intézményben
8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/2.8/1356-06
A tananyagelem megnevezése:
Az intézmény megismerése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Értelmezi az emberi, állampolgári jogokat, kötelességeket 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 és gyermekvédelmi intézmények, mint szervezetek
B típus A kliens helye és szerepe a szociális intézményekben
Hozzárendelt szakmai készségek:
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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
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, gyermekjóléti, 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

14. TANANYAGEGYSÉG

024/3.0/1356-06

Pszichológiai
ismeretek

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza

024/3.1/1356-06
024/3.2/1356-06
024/3.3/1356-06
024/3.4/1356-06
024/3.5/1356-06
024/3.6/1356-06
024/3.7/1356-06

0
0
24
24
24
24
30

0
0
0
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

60
60
0
0 246
0
0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/3.1/1356-06
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
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Hatékony kérdezés készsége
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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:
024/3.2/1356-06
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 Önismeret forrásai
B típus 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
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
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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:
024/3.3/1356-06
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
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
134

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:
024/3.4/1356-06
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
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
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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:
024/3.5/1356-06
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
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
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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:
024/3.6/1356-06
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
B típus A csoportok kialakulása, szerkezete és a csoportközi viszonyok jellemzői
B típus Együttműködés szociálpszichológiai jellemzői
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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:
024/3.7/1356-06
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
Értelmezi a konfliktusokat, alkalmazza a konfliktuskezelés különböző módszereit
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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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Az 54 762 01 0010 54 02 azonosító számú, Szociális asszisztens megnevezésű elágazás szakmai
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

15. TANANYAGEGYSÉG

024/1.0/1356-06

Jogi, szociálpolitikai
és etikai ismeretek

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza

024/1.1/1356-06
024/1.2/1356-06
024/1.3/1356-06
024/1.4/1356-06
024/1.5/1356-06
024/1.6/1356-06
024/1.7/1356-06
024/1.8/1356-06
024/1.9/1356-06

25
20
20
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0
0

0
0
0
0
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0
0
0
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azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
0
0
0 206
0
0
41
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/1.1/1356-06
A tananyagelem megnevezése:
Jogi alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A szakmai titoktartás szabályai szerint kezeli a birtokába jutott információkat
Értelmezi az emberi, állampolgári jogokat, kötelességeket és segíti ezek érvényre jutását
Megbízás alapján érdekképviseleti tevékenységet végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Jogi- és adatvédelemi ismeretek
B típus Jogi alapismeretek
B típus Gyermeki 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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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:
024/1.2/1356-06
A tananyagelem megnevezése:
Közigazgatási ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A szakmai titoktartás szabályai szerint kezeli a birtokába jutott információkat
Értelmezi az emberi, állampolgári jogokat, kötelességeket 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 Gyermeki 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
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5. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
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:
024/1.3/1356-06
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
B típus Gyermeki jogi 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
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Információgyűjtés
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 gyermekek és fiatalok jogai és esélyegyenlőségének kérdései
A fogyatékos személyek jogai és esélyegyenlőségének kérdései
A hajléktalan személyek ellátásai
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/1.4/1356-06
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 Gyermeki jogi alapismeretek
B típus Állami, önkormányzati szociális, gyermekjóléti 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
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Információgyűjtés
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:
Állami, önkormányzati szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások: a szociális és
gyermekvédelmi törvényben pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodásként
biztosított ellátások
A gyermekek és fiatalok jogai és esélyegyenlőségének kérdései
A fogyatékos személyek jogai és esélyegyenlőségének kérdései
Munkanélküliek és a hajléktalan személyek ellátásai
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/1.5/1356-06
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:
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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 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:
024/1.6/1356-06
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
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B típus A szociálpolitika alapelvei, technikái és eszközei
B típus A problémának definiált társadalmi jelenségek
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:
024/1.7/1356-06
A tananyagelem megnevezése:
Szociálpolitika intézményrendszere
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Értelmezi a társadalompolitikai és szociálpolitikai alapfogalmakat, alapvető
összefüggéseket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szociális és gyermekvédelmi ellátások
C típus Szociális védelmi rendszer nem önkormányzati keretei, formái
B típus Állami, önkormányzati szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások keretei,
formái
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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:
11 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A családtámogatási, szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, foglalkoztatási 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:
024/1.8/1356-06
A tananyagelem megnevezése:
Szociálpolitikai monitorozás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Értelmezi a társadalompolitikai és szociálpolitikai alapfogalmakat, alapvető
összefüggéseket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A problémának definiált társadalmi jelenségek
B típus Szociális és gyermekvédelmi ellátások
B típus A szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
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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:
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 családtámogatási, szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, foglalkoztatási 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:
024/1.9/1356-06
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
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A típus Az intézmények etikai kódexei
A típus A kompetencia határok
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

16. TANANYAGEGYSÉG

024/2.0/1356-06

Társadalomismeret

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza

024/2.1/1356-06
024/2.2/1356-06
024/2.3/1356-06
024/2.4/1356-06
024/2.5/1356-06
024/2.6/1356-06
024/2.7/1356-06
024/2.8/1356-06

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:
024/2.1/1356-06
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
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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:
024/2.2/1356-06
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
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
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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:
024/2.3/1356-06
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 viszonyainak 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:
024/2.4/1356-06
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:
024/2.5/1356-06
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:
024/2.6/1356-06
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:
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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 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:
024/2.7/1356-06
A tananyagelem megnevezése:
Szervezetszociológia
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Értelmezi az emberi, állampolgári jogokat, kötelességeket 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 és gyermekvédelmi 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
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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
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, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények mint szervezetek
A kliens helye a szociális intézményben
8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/2.8/1356-06
A tananyagelem megnevezése:
Az intézmény megismerése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Értelmezi az emberi, állampolgári jogokat, kötelességeket 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 és gyermekvédelmi intézmények, mint szervezetek
B típus A kliens helye és szerepe a szociális intézményekben
Hozzárendelt szakmai készségek:
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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
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, gyermekjóléti, 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

17. TANANYAGEGYSÉG

024/3.0/1356-06

Pszichológiai
ismeretek

azonosítója
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sza
sza
sza

024/3.1/1356-06
024/3.2/1356-06
024/3.3/1356-06
024/3.4/1356-06
024/3.5/1356-06
024/3.6/1356-06
024/3.7/1356-06

0
0
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24
24
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0
0
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0
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0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

60
60
0
0 246
0
0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/3.1/1356-06
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
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Hatékony kérdezés készsége
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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:
024/3.2/1356-06
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 Önismeret forrásai
B típus 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
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
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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:
024/3.3/1356-06
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
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
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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:
024/3.4/1356-06
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
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
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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:
024/3.5/1356-06
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
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
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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:
024/3.6/1356-06
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
B típus A csoportok kialakulása, szerkezete és a csoportközi viszonyok jellemzői
B típus Együttműködés szociálpszichológiai jellemzői
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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:
024/3.7/1356-06
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
Értelmezi a konfliktusokat, alkalmazza a konfliktuskezelés különböző módszereit
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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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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

18. TANANYAGEGYSÉG

024/1.0/1361-06

A szociális
problémák
komplexitása

azonosítója
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024/1.1/1361-06
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0
0
0
0
0
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0
0
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/1.1/1361-06
A tananyagelem megnevezése:
Társadalomtörténeti összefüggések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Speciális helyzetekben részfeladatokkal megbízva részt vesz az egyénekkel folyó szociális
munkában, a családlátogatásokon, a lakótelepi szociális munkában
Segíti a szociális munkás tevékenységét
Részt vesz szociális csoportmunkában
Részt vesz közösségi akciók szervezésében és lebonyolításában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A szociális munka tevékenységrendszere
A típus A szociális munka sajátosságai
B típus A szociális munka elmélete és ideológiája
B típus A csoport munkához szükséges alapismeretek
C típus A közösségi szociális munka formái és folyamata
C típus A szociális tervezés és a közösségfejlesztés elmélete
B típus A szociális hiányok és erőforrások felmérésének módszerei és technikái
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános ismeretek speciális helyzetekben való alkalmazására vonatkozó készség
Problémaelemzés, -feltárás
Rendszerben való gondolkodás
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Önállóság
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Segítőkészség
Tolerancia
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%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A magyar társadalom polgárosodásának története, a polgárosodás társadalmi
következményei, a kettős struktúrájú magyar társadalom csoportjai, életmódjuk, a
társadalmi mobilitás lehetőségei
A szociális munka XX. századi megjelenése
Az utóbbi száz év nagy korszakainak történései, hatásai
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/1.2/1361-06
A tananyagelem megnevezése:
Problémadefiniálási összefüggések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Speciális helyzetekben részfeladatokkal megbízva részt vesz az egyénekkel folyó szociális
munkában, a családlátogatásokon, a lakótelepi szociális munkában
Segíti a szociális munkás tevékenységét
Részt vesz szociális csoportmunkában
Részt vesz közösségi akciók szervezésében és lebonyolításában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A szociális munka tevékenységrendszere
A típus A szociális munka sajátosságai
B típus A szociális munka elmélete és ideológiája
B típus A csoport munkához szükséges alapismeretek
C típus A közösségi szociális munka formái és folyamata
C típus A szociális tervezés és a közösségfejlesztés elmélete
B típus A szociális hiányok és erőforrások felmérésének módszerei és technikái
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
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4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános ismeretek speciális helyzetekben való alkalmazására vonatkozó készség
Problémaelemzés, -feltárás
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Önállóság
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Segítőkészség
Tolerancia
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%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
25 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kultúra fogalma, a kulturális különbségek életmódot meghatározó összefüggései,
szubkultúra
Az egyes társadalmi csoportok és életmódjuk történeti változása az utóbbi száz évben, az
értékek egységesülése, küzdelme, szegregációja
A normák, az értékek, a kapcsolati lehetőségek történeti változása az utóbbi száz évben
Az Európai Unió társadalmi értékei
Társadalmi problémák keletkezése, okai. A társadalmi problémák nyilvánosságának
kérdései, az érdekérvényesítés egyenlőtlenségei. A problémák megoldására irányuló
közösségi akciók, egyéni megoldások keresése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/1.3/1361-06
A tananyagelem megnevezése:
A társadalom integritásával kapcsolatos összefüggések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Speciális helyzetekben részfeladatokkal megbízva részt vesz az egyénekkel folyó szociális
munkában, a családlátogatásokon, a lakótelepi szociális munkában
Segíti a szociális munkás tevékenységét
Részt vesz szociális csoportmunkában
Részt vesz közösségi akciók szervezésében és lebonyolításában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A szociális munka tevékenységrendszere
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A típus A szociális munka sajátosságai
B típus A szociális munka elmélete és ideológiája
B típus A csoport munkához szükséges alapismeretek
C típus A közösségi szociális munka formái és folyamata
C típus A szociális tervezés és a közösségfejlesztés elmélete
B típus A szociális hiányok és erőforrások felmérésének módszerei és technikái
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános ismeretek speciális helyzetekben való alkalmazására vonatkozó készség
Problémaelemzés, -feltárás
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Önállóság
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Segítőkészség
Tolerancia
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%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Esélyegyenlőtlenségek és veszélyeztetett társadalmi csoportok, diszkrimináció és
szegregáció mai arcai
Gyerekszegénység, a pályakezdők és a családalapítás előtt állók esélyei, az idős
munkavállalók, a nők társadalmi helyzete
A roma népesség helyzete, hátrányainak torlódása
A nagycsaládosok és az egyszülős háztartásban élők helyzete
A fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyek társadalmi esélyei, hátrányai
A társadalmi integráció mintái az Európai Unió országaiban
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/1.4/1361-06
A tananyagelem megnevezése:
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A személyiségben rejlő összefüggések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Speciális helyzetekben részfeladatokkal megbízva részt vesz az egyénekkel folyó szociális
munkában, a családlátogatásokon, a lakótelepi szociális munkában
Segíti a szociális munkás tevékenységét
Részt vesz szociális csoportmunkában
Részt vesz közösségi akciók szervezésében és lebonyolításában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A szociális munka tevékenységrendszere
A típus A szociális munka sajátosságai
B típus A szociális munka elmélete és ideológiája
B típus A csoport munkához szükséges alapismeretek
C típus A közösségi szociális munka formái és folyamata
C típus A szociális tervezés és a közösségfejlesztés elmélete
B típus A szociális hiányok és erőforrások felmérésének módszerei és technikái
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános ismeretek speciális helyzetekben való alkalmazására vonatkozó készség
Problémaelemzés, -feltárás
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Önállóság
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Segítőkészség
Tolerancia
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%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A személyiségfejlődés és a viselkedés zavarai, a kóros lelki jelenségek, fejlődési zavarok
és a deviáns viselkedés
A pszichikus károsodás tünetei 6-12 éves korban, a serdülők és az ifjúkorúak
inadaptációja
A felnőtt személyiség és viselkedés zavarai
A testi és lelki adottságok összefüggései
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/1.5/1361-06
A tananyagelem megnevezése:
Veszteségek, hozzászokások, szenvedélyek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Speciális helyzetekben részfeladatokkal megbízva részt vesz az egyénekkel folyó szociális
munkában, a családlátogatásokon, a lakótelepi szociális munkában
Segíti a szociális munkás tevékenységét
Részt vesz szociális csoportmunkában
Részt vesz közösségi akciók szervezésében és lebonyolításában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A szociális munka tevékenységrendszere
A típus A szociális munka sajátosságai
B típus A szociális munka elmélete és ideológiája
B típus A csoport munkához szükséges alapismeretek
C típus A közösségi szociális munka formái és folyamata
C típus A szociális tervezés és a közösségfejlesztés elmélete
B típus A szociális hiányok és erőforrások felmérésének módszerei és technikái
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános ismeretek speciális helyzetekben való alkalmazására vonatkozó készség
Problémaelemzés, -feltárás
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Segítőkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 35%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Tapasztalatok értelmezése 30%
Információk és adatok önálló rendszerezése 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A veszteségek, a gyász és azok pszichés feldolgozása
A veszteségek fajtái, veszteségekre adott egyéni és családi válaszok és reakciók
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A gyász lélektana, a gyászolók pszichés segítése
A test és a lélek kapcsolata, pszichoszomatikus betegségek
Hozzászokások, függőségek, szenvedélyek
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/1.6/1361-06
A tananyagelem megnevezése:
Szocializációs összefüggések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Speciális helyzetekben részfeladatokkal megbízva részt vesz az egyénekkel folyó szociális
munkában, a családlátogatásokon, a lakótelepi szociális munkában
Segíti a szociális munkás tevékenységét
Részt vesz szociális csoportmunkában
Részt vesz közösségi akciók szervezésében és lebonyolításában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A szociális munka tevékenységrendszere
A típus A szociális munka sajátosságai
B típus A szociális munka elmélete és ideológiája
B típus A csoport munkához szükséges alapismeretek
C típus A közösségi szociális munka formái és folyamata
C típus A szociális tervezés és a közösségfejlesztés elmélete
B típus A szociális hiányok és erőforrások felmérésének módszerei és technikái
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános ismeretek speciális helyzetekben való alkalmazására vonatkozó készség
Problémaelemzés, -feltárás
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Segítőkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 35%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Tapasztalatok értelmezése 30%
Információk és adatok önálló rendszerezése 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A személyes életút és a családi minták hatásai
A családi és a társadalmi minták harmóniája, diszharmóniája
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/1.7/1361-06
A tananyagelem megnevezése:
A szociális problémák tudatosodása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Speciális helyzetekben részfeladatokkal megbízva részt vesz az egyénekkel folyó szociális
munkában, a családlátogatásokon, a lakótelepi szociális munkában
Segíti a szociális munkás tevékenységét
Részt vesz szociális csoportmunkában
Részt vesz közösségi akciók szervezésében és lebonyolításában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A szociális munka tevékenységrendszere
A típus A szociális munka sajátosságai
B típus A szociális munka elmélete és ideológiája
B típus A csoport munkához szükséges alapismeretek
C típus A közösségi szociális munka formái és folyamata
C típus A szociális tervezés és a közösségfejlesztés elmélete
B típus A szociális hiányok és erőforrások felmérésének módszerei és technikái
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános ismeretek speciális helyzetekben való alkalmazására vonatkozó készség
Problémaelemzés, -feltárás
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Önállóság
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Segítőkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 35%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Tapasztalatok értelmezése 30%
Információk és adatok önálló rendszerezése 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
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Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A társadalmi problémák nyilvánosságának kérdései, az érdekérvényesítés egyenlőtlenségei
A társadalmi, szakmai, politikai érdekérvényesítés lehetőségei napjainkban
Magyarországon és az Európai Unióban
A szociális érdekek megjelenése és érvényesülése
8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/1.8/1361-06
A tananyagelem megnevezése:
Szociálpolitikai dilemmák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Speciális helyzetekben részfeladatokkal megbízva részt vesz az egyénekkel folyó szociális
munkában, a családlátogatásokon, a lakótelepi szociális munkában
Segíti a szociális munkás tevékenységét
Részt vesz szociális csoportmunkában
Részt vesz közösségi akciók szervezésében és lebonyolításában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A szociális munka tevékenységrendszere
A típus A szociális munka sajátosságai
B típus A szociális munka elmélete és ideológiája
B típus A csoport munkához szükséges alapismeretek
C típus A közösségi szociális munka formái és folyamata
C típus A szociális tervezés és a közösségfejlesztés elmélete
B típus A szociális hiányok és erőforrások felmérésének módszerei és technikái
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános ismeretek speciális helyzetekben való alkalmazására vonatkozó készség
Problémaelemzés, -feltárás
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Önállóság
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Segítőkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 35%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
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Tapasztalatok értelmezése 30%
Információk és adatok önálló rendszerezése 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szociálpolitika alakváltozásai napjainkig
A szociálpolitika mai gyakorlatának dilemmái, a munkaügyi ellátás, a családi ellátás, a
társadalombiztosítás, a szociális és gyermekvédelmi törvényben szabályozott ellátások
dilemmái
A fogyatékos személyek esélyegyenlőségének dilemmái
9. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/1.9/1361-06
A tananyagelem megnevezése:
Problémák komplex feltárásának módszerei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Speciális helyzetekben részfeladatokkal megbízva részt vesz az egyénekkel folyó szociális
munkában, a családlátogatásokon, a lakótelepi szociális munkában
Segíti a szociális munkás tevékenységét
Részt vesz szociális csoportmunkában
Részt vesz közösségi akciók szervezésében és lebonyolításában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A szociális munka tevékenységrendszere
A típus A szociális munka sajátosságai
B típus A szociális munka elmélete és ideológiája
B típus A csoport munkához szükséges alapismeretek
C típus A közösségi szociális munka formái és folyamata
C típus A szociális tervezés és a közösségfejlesztés elmélete
B típus A szociális hiányok és erőforrások felmérésének módszerei és technikái
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános ismeretek speciális helyzetekben való alkalmazására vonatkozó készség
Problémaelemzés, -feltárás
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Önállóság
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Segítőkészség
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Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 35%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Tapasztalatok értelmezése 30%
Információk és adatok önálló rendszerezése 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szükségletfeltárás módszerei és eszközei; komplexitása
Az emberi szükségletek rendszere, a válsághelyzetek; az emberek sajátos szükségletei,
életminőségét javító tárgyi eszközök és szolgáltatási lehetőségek
A szükséglet-kielégítés és az életminőség javításának keretei, tervezhetősége
Az érdekképviselet lehetőségei és etikája
10. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/1.10/1361-06
A tananyagelem megnevezése:
Problémák komplex feltárásának gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Speciális helyzetekben részfeladatokkal megbízva részt vesz az egyénekkel folyó szociális
munkában, a családlátogatásokon, a lakótelepi szociális munkában
Segíti a szociális munkás tevékenységét
Részt vesz szociális csoportmunkában
Részt vesz közösségi akciók szervezésében és lebonyolításában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A szociális munka tevékenységrendszere
A típus A szociális munka sajátosságai
B típus A szociális munka elmélete és ideológiája
B típus A csoport munkához szükséges alapismeretek
C típus A közösségi szociális munka formái és folyamata
C típus A szociális tervezés és a közösségfejlesztés elmélete
B típus A szociális hiányok és erőforrások felmérésének módszerei és technikái
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
5. szint Elemi számolási készség
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános ismeretek speciális helyzetekben való alkalmazására vonatkozó készség
Problémaelemzés, -feltárás
Rendszerben való gondolkodás
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Önállóság
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Segítőkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Részvétel az ügyfélfogadáson, esetmegfigyelés 10%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 70%
Tapasztalatok értelmezése 10%
Információk és adatok önálló rendszerezése 5%
Esetleírás készítése tapasztalatok alapján 5%
A képzési helyszín jellege:
Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények
Képzési idő:
8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szociális segítés mint a szükséglet-kielégítés és az autonómia megőrzésének eszköze
Sajátos szükségletek kielégítését és életminőséget javító tárgyi eszközök és szolgáltatási
lehetőségek igénybevétele, alkalmazása
A szükségletfeltárás komplex módszereinek és eszközeinek alkalmazása: szakmai interjú,
genogram, ecomap, környezettanulmány készítése
A szükséglet-kielégítés és az életminőség javításának tervezése, a válsághelyzetek
elhárítása
A segítő munka folyamatának tervezése
Az érdekképviselet ellátása a szociális munka etikai szabályainak megfelelően
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

19. TANANYAGEGYSÉG

024/2.0/1361-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/2.1/1361-06
A tananyagelem megnevezése:
Jogi szabályok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Speciális helyzetekben részfeladatokkal megbízva részt vesz az egyénekkel folyó szociális
munkában, a családlátogatásokon, a lakótelepi szociális munkában
Részt vesz szociális csoportmunkában
Részt vesz közösségi akciók szervezésében és lebonyolításában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A családtámogatási rendszer szabályai
B típus A nem önkormányzati szociális ellátások szabályai
B típus Önkormányzati szociális és gyermekvédelmi ellátások alkalmazása
B típus Munkajogi szabályok alkalmazása
B típus A civil szervezetek szociális feladatai
B típus A szociális intézmény működése
B típus A jelzőrendszer jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
5. szint Kézírás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Elhivatottság, elkötelezettség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Empatia
Adekvát kommunikáció
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
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Jogszabályok feladattal vezetett feldolgozása 35%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szociális védelmi rendszer nem önkormányzati ellátásainak alkalmazása konkrét
esetekhez kapcsolódva a kompetenciák és munkaformák szerint
A munkaerő-piaci szolgáltatások és a foglalkoztatást elősegítő támogatások; a
munkanélküliek ellátásainak alkalmazása konkrét esetekhez kapcsolódva a kompetenciák
szerint
Önkormányzati szociális és gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátásainak alkalmazása
konkrét esetekhez kapcsolódva a kompetenciák szerint
A fogyatékos személyek jogainak alkalmazása konkrét esetekhez kapcsolódva a
kompetenciák és munkaformák szerint
A hajléktalan személyek ellátásainak alkalmazása konkrét esetekhez kapcsolódva a
kompetenciák és munkaformák szerint
A munkajogi szabályok és alkalmazásuk
A civil szervezetek működésének jogi keretei és lehetőségei a szociális ellátásban
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/2.2/1361-06
A tananyagelem megnevezése:
Etikai szabályok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Speciális helyzetekben részfeladatokkal megbízva részt vesz az egyénekkel folyó szociális
munkában, a családlátogatásokon, a lakótelepi szociális munkában
Segíti a szociális munkás tevékenységét
Részt vesz szociális csoportmunkában
Részt vesz közösségi akciók szervezésében és lebonyolításában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A szakmai etikai szabályok
A típus Az intézmények etikai szabályai
A típus A kompetencia határok alkalmazása
A típus A szakmai együttműködés szabályai
B típus Az etikai dilemmák
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános ismeretek speciális helyzetekben való alkalmazására vonatkozó készség
Helyzetfelismerés
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Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Rugalmasság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Tolerancia
Konszenzuskészség
Tanulói tevékenységformák:
Feladattal vezetett kis csoportos szövegfeldolgozás 20%
Csoportos helyzetgyakorlat 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Tapasztalatok értelmezése 20%
Esetleírás készítése tapasztalatok alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
21 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szociális munka értékeinek és etikai szabályainak érvényesülése a szociális ellátás
gyakorlatában
A szakmai kompetenciahatárok és az együttműködés etikájának érvényesülése a szociális
ellátás gyakorlatában
A szociális szakember szerepei, felelőssége a szociális ellátás gyakorlatában
Az emberi értékek és autonómia tisztelete a szociális ellátás gyakorlatában
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

20. TANANYAGEGYSÉG

024/3.0/1361-06

A
problémamegoldás
rendszere

azonosítója

sza
sza
sza
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk

024/3.1/1361-06
024/3.2/1361-06
024/3.3/1361-06
024/3.4/1361-06
024/3.5/1361-06
024/3.6/1361-06
024/3.7/1361-06
024/3.8/1361-06
024/3.9/1361-06
024/3.10/1361-06

24
21
21
18
0
23
0
23
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
19

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
0
0
72
291
0
35
0
35
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/3.1/1361-06
A tananyagelem megnevezése:
A szociális problémák megoldási sajátosságai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Speciális helyzetekben részfeladatokkal megbízva részt vesz az egyénekkel folyó szociális
munkában, a családlátogatásokon, a lakótelepi szociális munkában
Segíti a szociális munkás tevékenységét
Részt vesz szociális csoportmunkában
Részt vesz közösségi akciók szervezésében és lebonyolításában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A szociális munka sajátosságai
B típus A szociális munka elmélete és ideológiája
B típus A szociális munka tevékenységrendszere
A típus A szociális munka problémamegoldó modellje
B típus A problémamegoldás szakaszai és módszerei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
4. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
5. szint Elemi számolási készség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémaelemzés, -feltárás
Általános ismeretek speciális helyzetekben való alkalmazására vonatkozó készség
Rendszerben való gondolkodás
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Elhivatottság, elkötelezettség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Adekvát kommunikáció
Segítőkészség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 35%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Tapasztalatok értelmezése 20%
Információk és adatok önálló rendszerezése 5%
Esetek értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Könyvtár
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szociális munka definíciója, szándéka, célja, formái és módszerei, színtere
A szociális munka története
Elméletek, ideológiák a szociális munkában: általános rendszerelméleti, strukturális,
ökológiai, szociális tanulás, problémamegoldó, szerepelméletre építő modell
A szociális munka rendszere; a közvetlen és közvetett szociális munka fogalma;
tevékenységének és módszereinek áttekintése
A problémamegoldó folyamat és szakaszai
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/3.2/1361-06
A tananyagelem megnevezése:
Az egyéni esetkezelés részfeladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Speciális helyzetekben részfeladatokkal megbízva részt vesz az egyénekkel folyó szociális
munkában, a családlátogatásokon, a lakótelepi szociális munkában
Segíti a szociális munkás tevékenységét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az esetkezelés fogalma és elméleti irányzata
B típus A problémamegoldás szakaszai és módszerei
B típus A szociális hiányok és erőforrások felmérésének módszerei és technikái
A típus A szakmai együttműködés szabályai
B típus Az etikai dilemmák
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni 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:
Rendszerben való gondolkodás
Általános ismeretek speciális helyzetekben való alkalmazására vonatkozó készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Elhivatottság, elkötelezettség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Konszenzuskészség
Konfliktuskezelési készség
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%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
21 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az esetkezelés fogalma; elméleti irányzatok: pszichoanalitikus, funkcionális,
pszichoszociális, problémamegoldó, viselkedés-lélektani, családterápiás, stb.
A problémamegoldó folyamat három szakasza és az abban alkalmazható módszerek
Az erőforrás fogalma, típusai; a hiányok és erőforrások számbavételének módszerei
A krízisállapot fogalma, sajátossága; krízishelyzet kialakulása; krízisek csoportosítása,
lefolyásuk, kimenetelük; krízisben lévő személy jellemzői; krízisintervenció fogalma,
lépései
A szociális segítő lehetséges részfeladatai az egyéni esetkezelés során
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/3.3/1361-06
A tananyagelem megnevezése:
A családsegítés részfeladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Speciális helyzetekben részfeladatokkal megbízva részt vesz az egyénekkel folyó szociális
munkában, a családlátogatásokon, a lakótelepi szociális munkában
Segíti a szociális munkás tevékenységét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A családsegítés és a családgondozás módszerei
B típus A problémamegoldás szakaszai és módszerei
B típus A szociális hiányok és erőforrások felmérésének módszerei és technikái
A típus A szakmai együttműködés szabályai
B típus Az etikai dilemmák
Hozzárendelt szakmai készségek:
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5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni 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:
Rendszerben való gondolkodás
Általános ismeretek speciális helyzetekben való alkalmazására vonatkozó készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Elhivatottság, elkötelezettség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Konszenzuskészség
Konfliktuskezelési készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 35%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Tapasztalatok értelmezése 10%
Esetfeldolgozások 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
21 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A család mint rendszer, a családi alrendszerek, családi hierarchia
A család funkciói
Családi életciklusok, krízisek a családban
A családokkal folytatott segítő tevékenység módszerei
A szociális segítő lehetséges részfeladatai a családsegítés során
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/3.4/1361-06
A tananyagelem megnevezése:
Krízis, krízisintervenció
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Speciális helyzetekben részfeladatokkal megbízva részt vesz az egyénekkel folyó szociális
munkában, a családlátogatásokon, a lakótelepi szociális munkában
Segíti a szociális munkás tevékenységét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A krízis és a krízisintervenció jellemzői
B típus A családsegítés és a családgondozás módszerei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5. szint Köznyelvi beszédkészség
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4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
5. szint Az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Általános ismeretek speciális helyzetekben való alkalmazására vonatkozó készség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Elhivatottság, elkötelezettség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Konszenzuskészség
Konfliktuskezelési készség
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%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A krízisállapot fogalma, sajátosságai, a krízishelyzet kialakulása, a krízisek csoportosítása,
a krízis lefolyása és kimenete
A krízisintervenció fogalma és lépései
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/3.5/1361-06
A tananyagelem megnevezése:
Az esetkezelés és családsegítés részfeladatainak gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Speciális helyzetekben részfeladatokkal megbízva részt vesz az egyénekkel folyó szociális
munkában, a családlátogatásokon, a lakótelepi szociális munkában
Segíti a szociális munkás tevékenységét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A problémamegoldás szakaszai és módszerei
B típus A szociális hiányok és erőforrások felmérésének módszerei és technikái
B típus A családsegítés és a családgondozás módszerei
A típus A szakmai együttműködés szabályai
B típus Az etikai dilemmák
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Hírközlési eszközök használata
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4. szint Információforrások kezelése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Általános ismeretek speciális helyzetekben való alkalmazására vonatkozó készség
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Megbízhatóság
Türelmesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Motiváló készség
Konszenzuskészség
Tanulói tevékenységformák:
Részvétel az ügyfélfogadáson, esetmegfigyelés 10%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 70%
Tapasztalatok értelmezése 10%
Információk és adatok önálló rendszerezése 5%
Esetleírás készítése tapasztalatok alapján 5%
A képzési helyszín jellege:
Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények
Képzési idő:
72 óra gyakorlat 3fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az egyéni esetkezelés és a családsegítés feladatainak gyakorlása, a segítő beszélgetés
elemeinek alkalmazása
Az erőforrások alkalmazásának tervezésében való részvétel az egyéni esetsegítésben

6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/3.6/1361-06
A tananyagelem megnevezése:
A csoportokkal végzett munka részfeladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz szociális csoportmunkában
Segíti a szociális munkás tevékenységét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szociális munka csoportokkal
B típus A csoport munkához szükséges alapismeretek
C típus A szociális csoportmunka modelljeinek jellemzői
C típus A szociális csoportmunka típusai
B típus A szociális csoportmunka folyamata
B típus A csoportdinamikai jelenségek jellemzői
C típus A csoportvezetés elmélete
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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
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Elhivatottság, elkötelezettség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Adekvát kommunikáció
Konszenzuskészség
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%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
23 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Ismeretek a csoportok működéséről és a csoportdinamikai jelenségekről, a csoport
típusairól, a csoport belső viszonyairól és a csoportviszonyok kezeléséről
A csoportmunka modelljei (társadalmi célmodell, gyógyító modell, reciprok), a csoportról
szóló elméletek, az emberi jogok érvényesülése a csoportmunka során
A csoportvezetés feladatainak megosztása
A csoportmunka folyamata
A csoport vezetése
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/3.7/1361-06
A tananyagelem megnevezése:
A részfeladatok gyakorlata a csoportos szociális munkában
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz szociális csoportmunkában
Segíti a szociális munkás tevékenységét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szociális munka csoportokkal
C típus A szociális csoportmunka típusai
B típus A szociális csoportmunka folyamata
B típus A csoportdinamikai jelenségek jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Hírközlési eszközök használata
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4. szint Információforrások kezelése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Általános ismeretek speciális helyzetekben való alkalmazására vonatkozó készség
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Rugalmasság
Türelmesség
Stressztűrő képesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktuskezelési készség
Adekvát kommunikáció
Konszenzuskészség
Tanulói tevékenységformák:
Részvétel a csoportok szervezésében 10%
Csoportmunka végzése a csoportvezető segítőjeként 70%
Tapasztalatok értelmezése 10%
Információk és adatok önálló rendszerezése 5%
Esetleírás készítése tapasztalatok alapján 5%
A képzési helyszín jellege:
Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények
Képzési idő:
35 óra gyakorlat 3fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Megfigyelési feladatok: csoporttípusok, a csoport belső viszonyai, a csoportban kialakult
szerepek, a csoportfolyamatok működése, a vezetési stílus, a kommunikáció, a
metakommunikáció, kommunikációs hibák, a csoportfejlődés szakaszai
A csoportvezetés feladatainak megosztása, cselekvési stratégiák kiválasztása
Részvétel és részfeladatok végzése a csoportfolyamatokban (tervezés, szervezés, a
csoportfejlődés szakaszainak és a csoportszerepek érzékelése, a csoportmunka
lezárásában való részvétel
A saját munka és a csoportban betöltött szerep értékelése
8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/3.8/1361-06
A tananyagelem megnevezése:
A részfeladatok a közösségi szociális munkában
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Speciális helyzetekben részfeladatokkal megbízva részt vesz az egyénekkel folyó szociális
munkában, a családlátogatásokon, a lakótelepi szociális munkában
Részt vesz közösségi akciók szervezésében és lebonyolításában
Segíti a szociális munkás tevékenységét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
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C típus A közösségi szociális munka formái és folyamata
C típus A szociális tervezés és a közösségfejlesztés elmélete
C típus A közösségszervezés elmélete
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Elhivatottság, elkötelezettség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Empatia
Segítőkészség
Tolerancia
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%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
23 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A közösségi szociális munka történeti gyökerei, az elméletalkotást segítő
tudományterületek, a közösségi szociális munka folyamata és módszerei,
rendszerszemléletű megközelítése
A közösségi szociális munka formái (szociális tervezés, közösségfejlesztés,
közösségszervezés, szociális akció)
Cselekvési technikák a közösségfejlesztésben, a közösségfejlesztés magyarországi
története
A közösségszervezés céljai, a célok elérését szolgáló programok és eljárások
A projektépítés főbb szakaszai
A szociális akció
A közösségi szociális munka kapcsolata szociális munka más területeivel
9. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/3.9/1361-06
A tananyagelem megnevezése:
A részfeladatok gyakorlata a közösségi szociális munkában
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Speciális helyzetekben részfeladatokkal megbízva részt vesz az egyénekkel folyó szociális
munkában, a családlátogatásokon, a lakótelepi szociális munkában
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Részt vesz közösségi akciók szervezésében és lebonyolításában
Segíti a szociális munkás tevékenységét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A közösségi szociális munka gyakorlata
B típus A jelzőrendszer jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Hírközlési eszközök használata
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Állóképesség
Stressztűrő képesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Kapcsolatteremtő készség
Motiváló készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk és adatok gyűjtése a közösségi működésről 10%
/Információk és adatok önálló rendszerezése 5%
Részvétel közösségi rendezvények és akciók szervezésében 70%
Tapasztalatok értelmezése 10%
Esetleírás készítése tapasztalatok alapján 5%
A képzési helyszín jellege:
Szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi és közművelődési intézmények
Képzési idő:
35 óra gyakorlat 3fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A közösségi szociális munka feladatainak megosztása a szociális munkás és a szociális
segítő között
A lakossági szükségletek és a szolgáltatások megfelelése; spontán szerveződések;
önsegítő szervezetek támogatása
Cselekvési technikák a közösségfejlesztésben, a közösségfejlesztés magyarországi
történeti gyakorlata
A közösségszervező szerepei
A közösségszervező kapcsolatrendszere
10. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/3.10/1361-06
A tananyagelem megnevezése:
Esetmegbeszélés
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Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Segíti a szociális munkás tevékenységét
Speciális helyzetekben részfeladatokkal megbízva részt vesz az egyénekkel folyó szociális
munkában, a családlátogatásokon, a lakótelepi szociális munkában
Részt vesz szociális csoportmunkában
Részt vesz közösségi akciók szervezésében és lebonyolításában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A problémamegoldás szakaszai és módszerei
B típus A szociális hiányok és erőforrások felmérésének módszerei és technikái
B típus A krízis és a krízisintervenció jellemzői
B típus A családsegítés és a családgondozás módszerei
C típus A szociális csoportmunka típusai
B típus A szociális csoportmunka folyamata
B típus A csoportdinamikai jelenségek jellemzői
B típus A közösségi szociális munka gyakorlata
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémaelemzés, -feltárás
Rendszerben való gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Adekvát kommunikáció
Konfliktuskezelési készség
Tanulói tevékenységformák:
Esetismertetés 50%
Információk és adatok rendszerezése 20%
Tapasztalatok értelmezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Csoportszoba
Képzési idő:
19 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A terepen szerzett szakmai élmények feldolgozása, végiggondolása
Esetek megbeszélése, elemzése, az esetvitel feladatainak megosztása a szociális munkás é
asszisztense között
Az eset bemutatása, a segítő céljainak és szerepének ismertetése, probléma-meghatározás,
kompetenciák tisztázása, megoldási lehetőségek, nehézségek, dilemmák felvázolása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

21. TANANYAGEGYSÉG

024/1.0/1362-06

Szociális munka

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk

024/1.1/1362-06
024/1.2/1362-06
024/1.3/1362-06
024/1.4/1362-06
024/1.5/1362-06

25
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
29
36 146
34
22

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/1.1/1362-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakmai etikai dilemmák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Támogatja az intézményekben élők kapcsolattartását családjaikkal és eredeti
környezetükben élőkkel
Semleges helyen biztosítja a kapcsolattartásra jogosult és a gyermek találkozását
Segíti a lakóotthonokban és lakásotthonokban élők napi életvitelét
Felhívja a szociális munkás figyelmét a kompetenciáját meghaladó problémákra
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munkajogi szabályok alkalmazása
A típus A szakmai etikai szabályok
A típus Az intézmények etika szabályai
A típus A kompetencia határok alkalmazása
A típus A szakmai együttműködés szabályai
A típus A szociális munka sajátosságai
B típus Az etikai dilemmák
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Általános ismeretek speciális helyzetekben való alkalmazására vonatkozó készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Türelem
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Empátia
Segítőkészség
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összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Feladattal vezetett kis csoportos szövegfeldolgozás 20%
Csoportos helyzetgyakorlat 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Tapasztalatok értelmezése 20%
Esetleírás készítése tapasztalatok alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
25 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szociális munka értékeinek és etikai szabályainak érvényesülése a szociális ellátás
gyakorlatában
A szakmai kompetencia határok és az együttműködés etikájának érvényesülése a szociális
ellátás gyakorlatában
A szociális szakember szerepei, felelőssége a szociális ellátás gyakorlatában
Az emberi értékek és autonómia tisztelete a szociális ellátás gyakorlatában
A szociális munka dilemmáinak megoldása a szociális ellátás gyakorlatában
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/1.2/1362-06
A tananyagelem megnevezése:
Az esetkezelés gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a fogadótér kliensközpontú kialakításában
Fogadja az intézménybe érkezőket, előtéri ügyeletet lát el
Tájékoztatást nyújt a szociális és jóléti ellátások formáiról, funkcióiról,
intézményrendszeréről
Szükség esetén elkíséri a szolgáltatást kérőt a megfelelő intézménybe
Támogatja az intézményekben élők kapcsolattartását családjaikkal és eredeti
környezetükben élőkkel
Kapcsolatot tart a jelzőrendszer tagjaival
Semleges helyen biztosítja a kapcsolattartásra jogosult és a gyermek találkozását
Felhívja a szociális munkás figyelmét a kompetenciáját meghaladó problémákra
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A nem önkormányzati szociális ellátások szabályai
B típus Önkormányzati szociális és gyermekvédelmi ellátások alkalmazása
B típus Az esetkezelés fogalma és elméleti irányzata
B típus A problémamegoldás szakaszai és módszerei
B típus A szociális hiányok és erőforrások felmérésének módszerei és technikái
B típus A krízis és a krízisintervenció jellemzői
B típus A szociális intézmény működése
B típus A szociális munka elmélete és ideológiája
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Kézírás
5. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
195

4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
5. szint Az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémaelemzés, -feltárás
Áttekintő képesség
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Stressztűrő képesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Adekvát kommunikáció
Konfliktuskezelési készség
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 70%
Tapasztalatok értelmezése 10%
Információk és adatok önálló rendszerezése 5%
Esetleírás készítése tapasztalatok alapján 5%
Esetmegbeszélés 10%
A képzési helyszín jellege:
Családsegítő és gyermekjóléti intézetek
Képzési idő:
29 óra gyakorlat 3/főfős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az intézmény belső struktúrájának tanulmányozása
Az intézmény szociális rendszerben betöltött helyének megismerése
Az intézményben megoldott szociális problémák és a segítségért forduló klienskör
megismerése
Részvétel a kliensek fogadásában, esetmegfigyelés
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/1.3/1362-06
A tananyagelem megnevezése:
A családsegítés gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Semleges helyen biztosítja a kapcsolattartásra jogosult és a gyermek találkozását
Segíti a lakóotthonokban és lakásotthonokban élők napi életvitelét
Gyűjti, kezeli és az igénylőkhöz eljuttatja az intézménybe érkező adományokat,
gondoskodik a szolgáltatást igénybe vevők értéktárgyainak megőrzéséről
Felhívja a szociális munkás figyelmét a kompetenciáját meghaladó problémákra
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A családtámogatási rendszer szabályai
B típus A nem önkormányzati szociális ellátások szabályai
B típus Önkormányzati szociális és gyermekvédelmi ellátások alkalmazása
B típus A szociális munka tevékenységrendszere
A típus A szociális munka problémamegoldó modellje
B típus A családsegítés és a családgondozás módszerei
Hozzárendelt szakmai készségek:
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5. szint Köznyelvi beszédkészség
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:
Helyzetfelismerés
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Stressztűrő képesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Adekvát kommunikáció
Konfliktuskezelési készség
Tanulói tevékenységformák:
Részvétel az ügyfélfogadáson, esetmegfigyelés 10%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 70%
Tapasztalatok értelmezése 10%
Információk és adatok önálló rendszerezése 5%
Esetleírás készítése tapasztalatok alapján 5%
A képzési helyszín jellege:
Családsegítő és gyermekjóléti intézetek
Képzési idő:
36 óra gyakorlat 3/főfős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az intézmény belső struktúrájának tanulmányozása
Az intézmény szociális rendszerben betöltött helyének megismerése
Az intézményben megoldott szociális problémák és a segítségért forduló klienskör
megismerése
Részvétel a kliensek fogadásában, esetmegfigyelés
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/1.4/1362-06
A tananyagelem megnevezése:
A csoportokkal végzett szociális munka gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Támogatja a működési területén szerveződő önsegítő csoportokat, civil és karitatív
szervezetek humanitárius munkáját
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szociális munka csoportokkal
B típus A csoport munkához szükséges ismeretek
C típus A szociális csoportmunka modelljeinek jellemzői
C típus A szociális csoportmunka típusai
B típus A szociális csoportmunka folyamata
B típus A csoportdinamikai jelenségek jellemzői
C típus A csoportvezetés elmélete
Hozzárendelt szakmai készségek:
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5. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Kreativitás, ötletgazdagság
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Rugalmasság
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Adekvát kommunikáció
Konfliktuskezelési készség
Tanulói tevékenységformák:
Részvétel a csoportok szervezésében 10%
Csoportmunka végzése a csoportvezető segítőjeként 70%
Tapasztalatok értelmezése 10%
Információk és adatok önálló rendszerezése 5%
Esetleírás készítése tapasztalatok alapján 5%
A képzési helyszín jellege:
Önkormányzatok szociális és közművelődési intézményei
Bentlakásos intézetek
Nappali ellátást nyújtó intézmények
Képzési idő:
34 óra gyakorlat 3/főfős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A csoportmunka folyamatának, módszereinek és a csoportdinamikai folyamatok
megfigyelése
Részvétel a csoportmunka tervezésében, a csoportmunka eszközeinek, módszereinek
kiválasztásában
Részvétel a csoportok szervezésében, működési feltételeik kialakításában és vezetésében
Részvétel önsegítő csoportok munkájában, működési feltételeik javításában
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/1.5/1362-06
A tananyagelem megnevezése:
Közösségi szociális munka gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szervezi és ellátja a szociális konyhán, nappali melegedőben a szolgáltatást igénybe
vevőkkel kapcsolatos feladatokat
Hajléktalanszállón éjszakai ügyeletet lát el
Gyűjti, kezeli és az igénylőkhöz eljuttatja az intézménybe érkező adományokat,
gondoskodik a szolgáltatást igénybe vevők értéktárgyainak megőrzéséről
Felhívja a szociális munkás figyelmét a kompetenciáját meghaladó problémákra
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A jelzőrendszer jellemzői
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C típus A közösségi szociális munka formái és folyamata
C típus A szociális tervezés és a közösségfejlesztés elmélete
C típus A közösségszervezés elmélete
C típus A közösségi szociális munka gyakorlata
B típus A civil szervezetek szociális feladatai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
4. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
5. szint Elemi számolási készség
5. szint Köznyelvi beszédkészség
5. szint Hírközlési eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Kreativitás, ötletgazdagság
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Rugalmasság
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Adekvát kommunikáció
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk és adatok gyűjtése a közösségi működésről 10%
Információk és adatok önálló rendszerezése 5%
Részvétel közösségi rendezvények és akciók szervezésében 70%
Tapasztalatok értelmezése 10%
Esetleírás készítése tapasztalatok alapján 5%
A képzési helyszín jellege:
Szociális konyha, nappali melegedő, hajléktalan szálló
Képzési idő:
22 óra gyakorlat 3/főfős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A helyi közösségi szociális munka tanulmányozása, a helyi társadalom
önszerveződéseinek, önsegítő szervezeteinek megismerése
Részvétel közösségi munkában
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/2.1/1362-06
A tananyagelem megnevezése:
Lelki egészségvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Segíti a lakóotthonokban és lakásotthonokban élők napi életvitelét
Szervezi és ellátja a szociális konyhán, nappali melegedőben a szolgáltatást igénybe
vevőkkel kapcsolatos feladatokat
Támogatja a működési területén szerveződő önsegítő csoportokat, civil és karitatív
szervezetek humanitárius munkáját
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Pedagógiai pszichológia
C típus A munka pszichológiája
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Stressztűrő képesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Segítőkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk önálló rendszerezése 15%
Tapasztalatok értelmezése 35%
Írásos elemzések készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
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összes
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azonosítója
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Tanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A mentálhigiéné fogalma, szerepe, szükségessége; a mentálhigiéné fajtái (egyéniközösségi, preventív-korrektív); a közösségi mentálhigiéné színterei; a mentálhigiénés
konzultáció formái (eset-, pedagógus-, programközpontú, segítő)
Az egészség holisztikus szemlélete; a természetes támogató rendszerek, életmód és
életvezetés; egyéni és közösségi válsághelyzetek; a társadalmi szolgáltató rendszerek
mentálhigiénés vonatkozásai
A segítők mentálhigiénéje: a segítő kapcsolat csapdái, a szindrómás segítés jellemzői és
kialakulásának okai, a pihenés, rekreáció formái; szabadidős tevékenység, a kapcsolati és
a személyes erőforrások feltárása
Nevelési stílusok és attitűdök; a nevelői szerep; sikerek és kudarcok a nevelésben
A munka társas vonatkozásai; szervezet-pszichológia; vezetők és vezetettek; a saját
munka szervezése, időgazdálkodás; munka- és lelki egészség, a pihenés pszichológiája; a
munkanélküliség lelki hatása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/2.2/1362-06
A tananyagelem megnevezése:
Esetmegbeszélés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Támogatja az intézményekben élők kapcsolattartását családjaikkal és eredeti
környezetükben élőkkel
Segíti a lakóotthonokban és lakásotthonokban élők napi életvitelét
Szervezi és ellátja a szociális konyhán, nappali melegedőben a szolgáltatást igénybe
vevőkkel kapcsolatos feladatokat
Hajléktalanszállón éjszakai ügyeletet lát el
Felhívja a szociális munkás figyelmét a kompetenciáját meghaladó problémákra
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A problémamegoldás szakaszai és módszerei
B típus A krízis és a krízisintervenció jellemzői
B típus A családsegítés és a családgondozás módszerei
B típus A szociális csoportmunka folyamata
C típus A közösségi szociális munka formái és folyamata
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Áttekintő képesség
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
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Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Adekvát kommunikáció
Konfliktuskezelési készség
Empátia
Tanulói tevékenységformák:
Esetismertetés 50%
Információk és adatok rendszerezése 20%
Tapasztalatok értelmezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Csoportszoba
Képzési idő:
15 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A terepen szerzett szakmai élmények feldolgozása, végiggondolása
Esetek megbeszélése, elemzése
Az eset bemutatása, a segítő céljainak és szerepének ismertetése, probléma-meghatározás,
kompetenciák tisztázása, az elvárások és az érzelmek feltárása, megoldási lehetőségek,
nehézségek, dilemmák felvázolása
A munkafolyamatban való részvétel értelmezése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/2.3/1362-06
A tananyagelem megnevezése:
Szupervízió
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Támogatja az intézményekben élők kapcsolattartását családjaikkal és eredeti
környezetükben élőkkel
Segíti a lakóotthonokban és lakásotthonokban élők napi életvitelét
Szervezi és ellátja a szociális konyhán, nappali melegedőben a szolgáltatást igénybe
vevőkkel kapcsolatos feladatokat
Hajléktalanszállón éjszakai ügyeletet lát el
Felhívja a szociális munkás figyelmét a kompetenciáját meghaladó problémákra
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A kompetencia határok alkalmazása
A típus A szakmai együttműködés szabályai
B típus A problémamegoldás szakaszai és módszerei
B típus A krízis és a krízisintervenció jellemzői
B típus A családsegítés és a családgondozás módszerei
B típus A szociális csoportmunka folyamata
C típus A közösségi szociális munka formái és folyamata
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Áttekintő képesség
Következtetési képesség
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Adekvát kommunikáció
Konfliktuskezelési készség
Tanulói tevékenységformák:
Személyes, a szakmával kapcsolatos érzelmek feltárása 50%
Esetismertetés 10%
Egyéni szakmai dilemmák ismertetése 10%
Dilemmák értelmezése 10%
A kiégési tapasztalatok értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Csoportszoba
Képzési idő:
36 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szupervíziós támogatás, mint a szakmai személyiség védelmének és fejlesztésének
eszköze
A személyiséget, kommunikációt és a szakmai munkát veszélyeztető tényezők. A kiégés
jelei; kiégés elleni védekezés technikái; szakmai segítség a szakember személyiségének
védelme érdekében
A szakmai munkával való találkozás első élményének feldolgozása védett környezetben
A szakmai gyakorlat során szerzett tapasztalatok együttes feldolgozása, megértése. A
felkészülés - munka - feldolgozás hármas egységének kialakítása
A szupervíziós támogatásra való belső igény kiépítése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/1.1/1363-06
A tananyagelem megnevezése:
Egészségmegőrzés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felismeri az egészségi állapot gyors megváltozását, megméri és rögzíti az életműködés
főbb adatait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az egészség holisztikus értelmezése
C típus Népegészségügyi alapismeretek
C típus Egészségmegőrzés
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
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
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Általános ismeretek speciális helyzetekben való alkalmazására vonatkozó készség
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Elhivatottság, elkötelezettség
Stressztűrő képesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Empátia
Adekvát kommunikáció
Konfliktuskezelési készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15%
Információk és adatok önálló rendszerezése 15%
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Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Tapasztalatok értelmezése 20%
Az egészségmegőrzésre vonatkozó projekt készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az egészség holisztikus értelmezése: az egészség mint komplex fogalom; az
egészségtudat jelentősége; egészséges életvitel feltételeinek értelmezése a Maslow-féle
szükséglet-rendszerben
Az egészséget veszélyeztető tényezők: az egyén biológiai és pszichológiai adottságaiból
eredő rizikófaktorok; mesterséges és természetes környezetből, helytelen életvitelből és a
káros anyagok szervezetbe jutásából adódó rizikófaktorok
Népegészségügyi alapismeretek: Magyarország lakosságára jellemző legfontosabb
demográfiai adatok, értelmezésük; a legfontosabb helyi, országos és nemzetközi
népegészségügyi adatok, magyarázatuk
Nemzetközi és világszervezetek, céljaik; WHO; magyar célok, NNP
A népbetegségnek számító krónikus megbetegedések okai, prevenciós és rehabilitációs
lehetőségei; a prevenció három szintje; támogató rendszerek
Az egészséges táplálkozás kritériumai, a tevékeny életmód és az egészség kapcsolata;
környezetszennyezés, környezetvédelem; a civilizáció vívmányainak hatása az egészségre;
a társadalmi dimenziók összefüggései
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/1.2/1363-06
A tananyagelem megnevezése:
A társadalmi helyzet és az egészség
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felismeri az egészségi állapot gyors megváltozását, megméri és rögzíti az életműködés
főbb adatait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az egészség holisztikus értelmezése
C típus Népegészségügyi alapismeretek
C típus A társadalmi helyzet és az egészség
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
4. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Rendszerben való gondolkodás
Problémaelemzés, -feltárás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Elhivatottság, elkötelezettség
205

Stressztűrő képesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Empátia
Adekvát kommunikáció
Konfliktuskezelési készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15%
Információk és adatok önálló rendszerezése 15%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Tapasztalatok értelmezése 20%
Adatok alapján egy egészségügyi probléma bemutatása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A társadalom ártó-védő hatása, a népbetegségnek számító betegségek jellemzői és a
népegészségügyi feladatok; az egészséget veszélyeztető szenvedélyek és szokások
A társadalmi helyzet és az életmód összefüggése az egészséggel és betegséggel; a
szegénység és a betegség összefüggései
A foglalkozási betegségek és megelőzésük
Adatok tanulmányozása a népesség egészségi állapotáról
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/1.3/1363-06
A tananyagelem megnevezése:
Elsősegélynyújtási ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felismeri az egészségi állapot gyors megváltozását, megméri és rögzíti az életműködés
főbb adatait
Alkalmazza a szükséges elsősegélynyújtási módszereket, eszközöket
Szükség esetén mentőt vagy sürgősségi segítséget hív
Segítséget nyújt a fedél nélkül élők elemi fizikai ellátásában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az elsősegélynyújtás gyakorlata
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használata
5. szint Hírközlési eszközök használata
5. szint Elemi számolási készség
5. szint Kézírás
5. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
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Szervezőkészség
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Segítőkészség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Tapasztalatok értelmezése 25%
Elsősegélynyújtási eszközök megismerése 10%
Utólagos szóbeli beszámoló 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az elsősegélynyújtási kötelezettség, az elsősegélynyújtás alapszabályai
Veszélyeztető állapotokból következő feladatok: újraélesztés, eszméletlen beteg ellátása,
sokk, heveny rosszullétek, belgyógyászati balesetek
Mechanikai sérülések ellátása, mérgezések okozta állapotok, termikus traumák,
epilepszia, lázas eklampszia, feladatok balesetek, tömegkatasztrófák esetén
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/1.4/1363-06
A tananyagelem megnevezése:
Elsősegélynyújtási gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felismeri az egészségi állapot gyors megváltozását, megméri és rögzíti az életműködés
főbb adatait
Alkalmazza a szükséges elsősegélynyújtási módszereket, eszközöket
Szükség esetén mentőt vagy sürgősségi segítséget hív
Segítséget nyújt a fedél nélkül élők elemi fizikai ellátásában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az elsősegélynyújtás gyakorlata
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használata
5. szint Hírközlési eszközök használata
5. szint Elemi számolási készség
5. szint Kézírás
5. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Gyakorlatias feladatértelmezés
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
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Szervezőkészség
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Segítőkészség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 85%
Tapasztalatok értelmezése 10%
Utólagos szóbeli beszámoló 5%
A képzési helyszín jellege:
Demonstrációs terem
Csoportszoba
Képzési idő:
33 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az elsősegélynyújtási kötelezettség, az elsősegélynyújtás alapszabályai
Veszélyeztető állapotokból következő feladatok: újraélesztés, eszméletlen beteg ellátása,
sokk, heveny rosszullétek, belgyógyászati balesetek
Mechanikai sérülések ellátása, mérgezések okozta állapotok, termikus traumák,
epilepszia, lázas eklampszia, feladatok balesetek, tömegkatasztrófák esetén

208

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

24. TANANYAGEGYSÉG

024/1.0/1368-06

A szabadidő mint
érték

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk

024/1.1/1368-06
024/1.2/1368-06
024/1.3/1368-06
024/1.4/1368-06
024/1.5/1368-06
024/1.6/1368-06
024/1.7/1368-06
024/1.8/1368-06

19
24
24
22
28
28
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
0
0
229
0
0
47
37

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/1.1/1368-06
A tananyagelem megnevezése:
Az életmódváltás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felméri a szabadidő szervezésére vonatkozó igényeket, lehetőségeket, saját
tevékenységkészletét
Megtervezi a szabadidős programot
Rugalmasan alkalmazkodik a szabadidős és rekreációs programban résztvevők igényeihez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az egészséges életmód fogalma és feltételei
B típus Az egészségre ártalmas és veszélyes életmód jellemzői
B típus Civilizációs ártalmak
B típus Az életmódváltás nehézségei és alapelvei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémaelemzés, -feltárás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Döntésképesség
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Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Adekvát kommunikáció
Hatékony kérdezés készsége
Közérthetőség
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
Képzési idő:
19 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az egészséges életmód fogalma és feltételei; az egészségre ártalmas és veszélyes életmód
jellemzői; az életmódváltás nehézségei. A szociális szakember kompetenciái az
életmódváltással kapcsolatban
A mesterséges és természetes környezetből, helytelen életvitelből és a káros anyagok
szervezetbe jutásából adódó rizikófaktorok
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/1.2/1368-06
A tananyagelem megnevezése:
Az egészséges táplálkozás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felméri a szabadidő szervezésére vonatkozó igényeket, lehetőségeket, saját
tevékenységkészletét
Megtervezi a szabadidős programot
Rugalmasan alkalmazkodik a szabadidős és rekreációs programban résztvevők igényeihez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Civilizációs ártalmak
B típus Az életmódváltás nehézségei és alapelvei
B típus Az egészséges táplálkozás fő elvei és jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémaelemzés, -feltárás
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Döntésképesség
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Adekvát kommunikáció
Hatékony kérdezés készsége
Közérthetőség
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
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az egészséges táplálkozás kritériumai, a tevékeny életmód és az egészség kapcsolata;
környezetszennyezés, környezetvédelem; a civilizáció és vívmányainak hatása az
egészségre
A mesterséges és természetes környezetből, helytelen életvitelből és a káros anyagok
szervezetbe jutásából adódó rizikófaktorok
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/1.3/1368-06
A tananyagelem megnevezése:
A szabadidő fontossága
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felméri a szabadidő szervezésére vonatkozó igényeket, lehetőségeket, saját
tevékenységkészletét
Felkutatja, ha kell pályázatokkal biztosítja a program megvalósításához szükséges
személyi és tárgyi feltételeket
Megtervezi a szabadidős programot
Ellátja a programhoz kapcsolódó szervezési feladatokat
Rugalmasan alkalmazkodik a szabadidős és rekreációs programban résztvevők igényeihez
Különböző felkészítőkön és képzéseken új szabadidős és rekreációs technikákat tanul
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A szabadidő fogalma
B típus A szervezett szabadidőre vonatkozó szükségletek felmérésének módszerei
B típus A személyi és tárgyi feltételek felmérésének módszerei
B típus Szabadidő-szervezés módszerei
B típus A szabadidő eltöltésnek csoportos formái
B típus A csoportos szabadidős programok szociálpszichológiai összefüggései
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Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
5. szint Kézírás
5. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Helyzetfelismerés
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Döntésképesség
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Empátia
Kompromisszumkészség
Kommunikációs rugalmasság
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
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szabadidő-szervezés elmélete: a szabadidő fogalma, tartalma, eszközrendszere
Módszertana: a szükségletek, személyi és tárgyi feltételek felmérésének módszerei
A szabadidő eltöltésének csoportos formái; szociálpszichológiai összefüggései
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/1.4/1368-06
A tananyagelem megnevezése:
Rekreációs alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felméri a szabadidő szervezésére vonatkozó igényeket, lehetőségeket, saját
tevékenységkészletét
Ellátja a programhoz kapcsolódó szervezési feladatokat
Rugalmasan alkalmazkodik a szabadidős és rekreációs programban résztvevők igényeihez
Különböző felkészítőkön és képzéseken új szabadidős és rekreációs technikákat tanul
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
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B típus A rekreáció fogalma
B típus A rekreáció célja, feladatai és eszközei
B típus A rekreáció formái
B típus Az egyéni rekreációs szükségletek és lehetőségek feltételei
B típus Az egészségi és fizikai állapotfelmérés elemi technikáinak ismerete
B típus A rekreáció pszichikai hatása
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
5. szint Kézírás
5. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Helyzetfelismerés
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Döntésképesség
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Empátia
Kompromisszumkészség
Közérthetőség
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
Képzési idő:
22 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A rekreáció elmélete: fogalma, tartalma, eszközrendszere, felosztása; a rekreáció
határtudományai; egészség, fittség, munkavégző képesség; pszichikai hatása
Szükséglet- és állapot-felmérési, fittségi tesztek és próbák
A rekreáció formái; in- és outdoor tréningek; rekreációs programok tervezése; különféle
lakossági rétegek és csoportok rekreációja
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/1.5/1368-06
A tananyagelem megnevezése:
Szabadidős és rekreációs programok szervezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
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Felméri a szabadidő szervezésére vonatkozó igényeket, lehetőségeket, saját
tevékenységkészletét
Felkutatja, ha kell pályázatokkal biztosítja a program megvalósításához szükséges
személyi és tárgyi feltételeket
Megtervezi a szabadidős programot
Megalkotja a programismertetőt, és gondoskodik annak terjesztéséről
Ellátja a programhoz kapcsolódó szervezési feladatokat
Rugalmasan alkalmazkodik a szabadidős és rekreációs programban résztvevők igényeihez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A szervezett szabadidőre vonatkozó szükségletek felmérésének módszerei
B típus A személyi és tárgyi feltételek felmérésének módszerei
B típus Szabadidő-szervezés módszerei
B típus Csoportos szabadidős programok marketingje
B típus Az egyéni rekreációs szükségletek és lehetőségek feltételei
B típus Az egészségi és fizikai állapotfelmérés elemi technikáinak ismerete
B típus Az egészségre ártalmas és veszélyes életmód jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Információforrások kezelése
5. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
5. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Döntésképesség
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Motiválókészség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15%
Információk és adatok önálló rendszerezése 15%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Tapasztalatok értelmezése 20%
Aktivitási programok készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
28 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szabadidő eltöltésének csoportos formái; a rekreáció formái
A szabadidő-szervezés és a rekreáció módszertana
Csoportos szabadidős programok marketingje
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6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/1.6/1368-06
A tananyagelem megnevezése:
A tárgyi feltételek biztosítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felkutatja, ha kell pályázatokkal biztosítja a program megvalósításához szükséges
személyi és tárgyi feltételeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Pályázati lehetőségek
C típus Pályázatkészítés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
5. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Szervezőkészség
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Prezentációs készség
Kommunikációs rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Pályázatkészítés lépéseinek elsajátítása 20%
Részvétel pályázatok írásában 30%
Pályázati figyelők tanulmányozása 30%
Erőforrástérkép készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
28 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A pályázati lehetőségek, a pályáztatók körének ismerete, a pályázati célok és feltételek
ismerete, a pályázati információk gyűjtési lehetőségeinek ismerete
A saját személyi és tárgyi erőforrások és tervek ismerete, a pályázatban résztvevők
mozgósítása, hálózatépítés
Pályázatkészítés elmélete: lépései; elkészítésének nehézségei; főbb alaki és tartalmi hibák;
kizárást jelentő okok; szakmai problémák (a projekt hatékonysága, megvalósíthatósága,
fogalmazási problémák stb.)
7. tananyagelem
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A tananyagelem azonosítója:
024/1.7/1368-06
A tananyagelem megnevezése:
Szabadidős és rekreációs technikák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felméri a szabadidő szervezésére vonatkozó igényeket, lehetőségeket, saját
tevékenységkészletét
Felkutatja, ha kell pályázatokkal biztosítja a program megvalósításához szükséges
személyi és tárgyi feltételeket
Megtervezi a szabadidős programot
Megalkotja a programismertetőt, és gondoskodik annak terjesztéséről
Ellátja a programhoz kapcsolódó szervezési feladatokat
Rugalmasan alkalmazkodik a szabadidős és rekreációs programban résztvevők igényeihez
Érzékeli és értelmezi a csoportdinamikai jelenségeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A szervezett szabadidőre vonatkozó szükségletek felmérésének módszerei
B típus A személyi és tárgyi feltételek felmérésének módszerei
B típus Szabadidő-szervezés módszerei
B típus Csoportos szabadidős programok marketingje
B típus Az egyéni rekreációs szükségletek és lehetőségek feltételei
B típus Az egészségi és fizikai állapotfelmérés elemi technikáinak ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Információforrások kezelése
5. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
5. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Döntésképesség
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Motiválókészség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 60%
Tapasztalatok értelmezése 10%
Játékok és eszközök készítése, kezelése 5%
Játékok vezetése 10%
Utólagos szóbeli beszámoló 5%
Programajánló füzet készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
216

Szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, közművelődési és közoktatási intézmények
Képzési idő:
47 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Játékok, szabadidős és rekreációs sportok technikáinak ismerete
Fizikai, művészeti, szellemi és mozgásos tevékenységek technikáinak elsajátítása a
képzőintézmény által felkínált lehetőségekből választva
8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/1.8/1368-06
A tananyagelem megnevezése:
Szabadidő-szervezési és rekreációs gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felméri a szabadidő szervezésére vonatkozó igényeket, lehetőségeket, saját
tevékenységkészletét
Felkutatja, ha kell pályázatokkal biztosítja a program megvalósításához szükséges
személyi és tárgyi feltételeket
Megtervezi a szabadidős programot
Megalkotja a programismertetőt, és gondoskodik annak terjesztéséről
Ellátja a programhoz kapcsolódó szervezési feladatokat
Rugalmasan alkalmazkodik a szabadidős és rekreációs programban résztvevők igényeihez
Érzékeli és értelmezi a csoportdinamikai jelenségeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A szervezett szabadidőre vonatkozó szükségletek felmérésének módszerei
B típus A személyi és tárgyi feltételek felmérésének módszerei
B típus Szabadidő-szervezés módszerei
B típus Csoportos szabadidős programok marketingje
B típus Az egyéni rekreációs szükségletek és lehetőségek feltételei
B típus Az egészségi és fizikai állapotfelmérés elemi technikáinak ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Információforrások kezelése
5. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
5. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Döntésképesség
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Motiválókészség
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Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 60%
Tapasztalatok értelmezése 10%
Játékok és eszközök készítése, kezelése 5%
Foglalkozások vezetése 10%
Utólagos szóbeli beszámoló 5%
Programajánló füzet készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, közművelődési és közoktatási intézmények
Képzési idő:
37 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szabadidő eltöltésének csoportos és egyéni formái; a rekreáció formái
A szabadidő-szervezés és a rekreáció módszertanának alkalmazása
A tevékenységek tervezésének és szervezésének megfigyelése, részvétel a spontán és
szervezett játékok lebonyolításban
Részvétel a tevékenységek tervezésében és szervezésében a tevékenységek feltételeinek
kialakításban, a gondozottak motiválásában, az igények felmérésében
Részvétel a mindennapi önellátási tevékenységek megvalósításában, támogatásában; házi
gondozás a lakóotthonokban és a bentlakásos intézményekben
Részvétel a rekreációs és gyógytornajellegű foglalkozások megvalósításában, a családi és
emberi kapcsolatok ápolásában, a szellemi, kulturális és művészeti tevékenységek
megvalósításában
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25. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/2.1/1368-06
A tananyagelem megnevezése:
Tűz- és munkavédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felkutatja, ha kell pályázatokkal biztosítja a program megvalósításához szükséges
személyi és tárgyi feltételeket
Megtervezi a szabadidős programot
Ellátja a programhoz kapcsolódó szervezési feladatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A személyi és tárgyi feltételek felmérésének módszerei
B típus Szabadidő-szervezés módszerei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
5. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Döntésképesség
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Adekvát kommunikáció
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15%
Információk és adatok önálló rendszerezése 15%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Tapasztalatok értelmezése 20%
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Írásos elemzések készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tűzvédelem, tűzoltás, tűzoltó eszközök és készülékek elméleti ismerete
Tüzek: természetük, okaik, megelőzésük, lefolyásuk és típusuk. Tűz- és
robbanásveszélyes anyagok
Tűzjelzés, riasztás, a tűzoltás taktikája és technikája. A tűzoltás megszervezése
Megfelelő munkakörülmények: a munkatevékenység során előforduló veszélyforrások és
az ellenük való védekezés módjai
Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételei
A tűz- és munkavédelemhez szükséges szabályok, utasítások és információk
fellelhetőségének ismerete
Tűz- és munkavédelem a munkahelyen
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/2.2/1368-06
A tananyagelem megnevezése:
Balesetvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felkutatja, ha kell pályázatokkal biztosítja a program megvalósításához szükséges
személyi és tárgyi feltételeket
Megtervezi a szabadidős programot
Ellátja a programhoz kapcsolódó szervezési feladatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A személyi és tárgyi feltételek felmérésének módszerei
B típus Szabadidő-szervezés módszerei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
5. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Döntésképesség
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Adekvát kommunikáció
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15%
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Információk és adatok önálló rendszerezése 15%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Tapasztalatok értelmezése 20%
Írásos elemzések készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
19 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Balesetek, balesetveszélyek, balesetvédelem, baleset-elhárítás, baleset-megelőzés,
biztonsági intézkedések. Eljárás munkabalesetek esetén
Baleset-elhárítási propaganda: vizuális, akusztikai, lélektani módszerek és eszközök
A baleset előfordulása a mindennapi életben és a lakásban, balesetveszélyek, baleset
kialakulásának okai
A munkavégzéssel összefüggő általános és egyéb veszélyforrások, a munkahelyre és a
munkavégzésre vonatkozó munkabiztonsági szabályok
A veszélyforrások csoportosítása: a háztartási veszélyek, a munkahelyi veszélyek, a
közlekedési veszélyek, a különböző sajátos tevékenységi formák veszélyei
A baleset kimenetele és következményei: pl. ideiglenes vagy tartós munkaképtelenség,
halálos kimenetel
A veszélyek elhárításának lehetőségei, módszerei, eszközei; mindennapi érintésvédelmi és
szigetelési eljárások; a menekülési útvonalak kijelölési feltételei, az egyéni védőeszközök
használata
A különféle anyagok és vegyszerek, mérgek biztonságos tárolása, nyilvántartások
vezetése, a veszélyes anyagok tárolásának szabályai
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/2.3/1368-06
A tananyagelem megnevezése:
Tűz-, munka- és balesetvédelmi gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felkutatja, ha kell pályázatokkal biztosítja a program megvalósításához szükséges
személyi és tárgyi feltételeket
Megtervezi a szabadidős programot
Ellátja a programhoz kapcsolódó szervezési feladatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A személyi és tárgyi feltételek felmérésének módszerei
B típus Szabadidő-szervezés módszerei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
5. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Helyzetfelismerés
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
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Állóképesség
Döntésképesség
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Motiválókészség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 65%
Gépek és eszközök kezelése 10%
Tűzoltó készülék kezelése 5%
Nyilvántartások, adminisztráció vezetése, készítése 10%
Tapasztalatok értelmezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, közművelődési és közoktatási intézmények
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munka-, baleset- és tűzvédelmi szabályok értelmezése és alkalmazása
A munka-, baleset- és tűzvédelmi szabályok adaptálása az emberek adottságaihoz, az
adott környezet viszonyaihoz (lakás, foglalkozási terem, csoportszoba, stb.)
A veszélyek elhárítási lehetőségeinek, módszereinek, eszközeinek alkalmazása;
mindennapi érintésvédelmi és szigetelési eljárások alkalmazása
A veszélyek elhárítása; mindennapi érintésvédelmi és szigetelési eljárások alkalmazása; a
menekülési útvonalak kijelölése, a tűzoltó készülék használata
A munkavégzéssel összefüggő általános és egyéb veszélyforrások a munkahelyre és a
munkavégzésre vonatkozó munkabiztonsági szabályok betartása
A veszélyforrások csoportosítása: a háztartási veszélyek, a munkahelyi veszélyek, a
közlekedési veszélyek, a különböző sajátos tevékenységi formák veszélyei
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1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/1.1/1849-06
A tananyagelem megnevezése:
Intézményi adminisztráció
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz az intézményi adminisztrációs rendszer kialakításában
Részt vesz az intézményi és egyéni munkaterv kialakításában
Közreműködik a pályázatok és projekttervek kialakításában
Gyűjti és rendszerezi az intézményi működéshez és a szociális ellátáshoz szükséges
adatokat és információkat
Részt vesz az intézményi működést ismertető tájékoztató anyagok összeállításában és
terjesztésében
Részt vesz az intézmény adatszolgáltatási tevékenységében
Vezeti az intézményi működéshez és saját munkájához kapcsolódó adminisztrációt, a
különböző nyilvántartásokat
Üzeneteket vesz fel és továbbít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A szociális intézmények adminisztrációs rendszere
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Kézírás
5. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Felelősségtudat
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
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Kompromisszumkészség
Motiválhatóság
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 35%
Szociális segítéssel kapcsolatos adminisztráció gyakorlása 35%
Tapasztalatok értelmezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
22 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A közigazgatási eljárás szabályai, az ügyiratok tartalmi és formai követelményei
Az intézményi adminisztráció: intézményi jogviszony létrejötte; tájékoztatási
kötelezettségek; intézményi nyilvántartások; adatvédelem
A szociális segítés kötelező és az intézményben szokásos dokumentumai: naplók,
nyilvántartások, leltárak stb.
A szolgáltatást igénybevevő iratainak, értékeinek kezelési szabályai
A pályázatírás tartalmi és formai követelményei
A szakmai protokollok alkalmazása, a minőségbiztosítás iratai és dokumentumai
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/1.2/1849-06
A tananyagelem megnevezése:
Szociális ügyintézés adminisztrációs feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vezeti a forgalmi naplót, a szolgáltatást igénybe vevők nyilvántartásait
Segítséget nyújt a szolgáltatást igénybevevőknek a szükséges nyomtatványok
beszerzésében és kitöltésében
Eljár a szolgáltatást igénybevevők személyes iratainak pótlása érdekében
Gondoskodik a munkához szükséges adatlapok, űrlapok, nyomtatványok folyamatos
pótlásáról
Kezeli a szolgáltatást igénybevevők számára érkezett postai küldeményeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A közigazgatási eljárás jogi szabályai
B típus Az egyéni esetkezeléshez kapcsolódó dokumentációs feladatok
B típus A csoportos szociális munka adminisztrációja
B típus A közösségi szociális munka adminisztrációja
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Kézírás
5. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
224

Áttekintő képesség
Helyzetfelismerés
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Konszenzuskészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 35%
Szociális segítéssel kapcsolatos adminisztráció gyakorlása 35%
Tapasztalatok értelmezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Adminisztráció, ügyvitel fogalma, feladatrendszere, adatfelvétel, nyilvántartás-kezelés,
értékelés, feldolgozás, információk összeállítása, adatszolgáltatás, adatvédelem
Irat fogalma, jellemzői, az ügyiratkezelés célja, rendeltetése, szervezete, felügyelete
Küldemények érkeztetése, postabontás, kezdő és utóirat megkülönböztetése, iktatás,
iktatókönyv használata, gyűjtőszám, gyűjtőív alkalmazása, előadói ív vezetése, határidőnyilvántartás, postázás, postakönyv
Ügyiratkezelés az ügyintézés lezárása után, irattárba vétel
Az egyes ellátásokhoz kapcsolódó ügyiratok tartalmi és formai követelményei, a
gyermekvédelmi intézményekben használatos nyilvántartások, adminisztrációs rendszerek
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményekben
alkalmazott dokumentumok, nyilvántartások, elkészítése, vezetése, adminisztrációs
rendszerek használatának gyakorlása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/1.3/1849-06
A tananyagelem megnevezése:
Számítógép-használói ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felhasználói szinten kezeli az intézményi informatikai eszközöket és programokat
Közreműködik a pályázatok és projekttervek kialakításában
Gyűjti és rendszerezi az intézményi működéshez és a szociális ellátáshoz szükséges
adatokat és információkat
Részt vesz az intézményi működést ismertető tájékoztató anyagok összeállításában és
terjesztésében
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Részt vesz az intézmény adatszolgáltatási tevékenységében
Vezeti az intézményi működéshez és saját munkájához kapcsolódó adminisztrációt, a
különböző nyilvántartásokat
Iktatja a ki- és bemenő leveleket, továbbítja az intézményi küldeményeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Ügyiratkezelés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
4. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
5. szint Elemi számolási készség
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Problémaelemzés, -feltárás
Értékelési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Megbízhatóság
Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konszenzuskészség
Motiválhatóság
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15%
Tesztfeladat megoldása 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 5%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
29 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Számítógépes alapismeretek: alapfokú számítógép-kezelés; a számítógép üzembe
helyezése; vírusellenőrzés; a számítógép felügyelete, üzemeltetése; operációs rendszer,
rendszerközeli programok kezelése
Irodai szoftverprogramok kezelése: szövegszerkesztés; táblázatkezelés; adatbázis kezelés,
rögzítés; prezentáció, grafika; internet; elektronikus levelezés
A szakmai ügyintézés gyakorlati ismeretei: ügyintézést segítő programok használata; az
intézmények feladatköréhez kapcsolódó adminisztrációs rendszerek működtetése
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/1.4/1849-06
A tananyagelem megnevezése:
Számítógép-használati gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
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Felhasználói szinten kezeli az intézményi informatikai eszközöket és programokat
Közreműködik a pályázatok és projekttervek kialakításában
Gyűjti és rendszerezi az intézményi működéshez és a szociális ellátáshoz szükséges
adatokat és információkat
Részt vesz az intézményi működést ismertető tájékoztató anyagok összeállításában és
terjesztésében
Részt vesz az intézmény adatszolgáltatási tevékenységében
Vezeti az intézményi működéshez és saját munkájához kapcsolódó adminisztrációt, a
különböző nyilvántartásokat
Iktatja a ki- és bemenő leveleket, továbbítja az intézményi küldeményeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Ügyiratkezelés
B típus A szociális intézmények adminisztrációs rendszere
B típus Az egyéni esetkezeléshez kapcsolódó dokumentációs feladatok
B típus A csoportos szociális munka adminisztrációja
B típus A közösségi szociális munka adminisztrációja
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
4. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
5. szint Elemi számolási készség
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Eredményorientáltság
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Megbízhatóság
Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Kompromisszumkészség
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 5%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 5%
Szövegszerkesztési műveletek gyakorlása 40%
Táblázat- és adatbázis-kezelési műveletek gyakorlása 25%
Az iratkezelési műveletek gyakorlása 20%
Tapasztalatok értelmezése 5%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
25 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alapfokú számítógép-kezelés, a számítógép üzembe helyezése, üzemeltetése,
vírusellenőrzés
Szövegbevitel, szövegek szerkesztése, szerkesztett szöveg mentése, nyomtatása
Adatok rögzítése táblázatban, a táblázatkezelő program fő funkcióinak alkalmazása
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Adatbevitel, adatbázis-kezelő program alapfunkcióinak használata
Az ügyintézést segítő táblázatok, adatbázisok használata, adminisztrációs rendszerek
működtetése
E-mail küldése, fogadása, törlése, csatolt állomány küldése e-mailben
Internetes honlapok látogatása, információszerzés a világhálón
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Az 54 762 01 0010 54 03 azonosító számú, Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző
megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

27. TANANYAGEGYSÉG

024/1.0/1356-06

Jogi, szociálpolitikai
és etikai ismeretek

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/1.1/1356-06
A tananyagelem megnevezése:
Jogi alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A szakmai titoktartás szabályai szerint kezeli a birtokába jutott információkat
Értelmezi az emberi, állampolgái jogkat, kötelességeket és segíti ezek érvényre jutását
Megbízás alapján érdekképviseleti tevékenységet végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Jogi- és adatvédelemi ismeretek
B típus Jogi alapismeretek
B típus Gyermeki 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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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:
024/1.2/1356-06
A tananyagelem megnevezése:
Közigazgatási ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A szakmai titoktartás szabályai szerint kezeli a birtokába jutott információkat
Értelmezi az emberi, állampolgái jogkat, kötelességeket 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 Gyermeki 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
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5. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
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:
024/1.3/1356-06
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
B típus Gyermeki jogi 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
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Információgyűjtés
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 gyermekek és fiatalok jogai és esélyegyenlőségének kérdései
A fogyatékos személyek jogai és esélyegyenlőségének kérdései
A hajléktalan személyek ellátásai
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/1.4/1356-06
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 Gyermeki jogi alapismeretek
B típus Állami, önkormányzati szociális, gyermekjóléti 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
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Információgyűjtés
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:
Állami, önkormányzati szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások: a szociális és
gyermekvédelmi törvényben pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodásként
biztosított ellátások
A gyermekek és fiatalok jogai és esélyegyenlőségének kérdései
A fogyatékos személyek jogai és esélyegyenlőségének kérdései
Munkanélküliek és a hajléktalan személyek ellátásai
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/1.5/1356-06
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:
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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 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:
024/1.6/1356-06
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
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B típus A szociálpolitika alapelvei, technikái és eszközei
B típus A problémának definiált társadalmi jelenségek
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:
024/1.7/1356-06
A tananyagelem megnevezése:
Szociálpolitika intézményrendszere
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Értelmezi a társadalompolitikai és szociálpolitikai alapfogalmakat, alapvető
összefüggéseket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szociális és gyermekvédelmi ellátások
C típus Szociális védelmi rendszer nem önkormányzati keretei, formái
B típus Állami, önkormányzati szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások keretei,
formái
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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:
11 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A családtámogatási, szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, foglalkoztatási 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:
024/1.8/1356-06
A tananyagelem megnevezése:
Szociálpolitikai monitorozás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Értelmezi a társadalompolitikai és szociálpolitikai alapfogalmakat, alapvető
összefüggéseket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A problémának definiált társadalmi jelenségek
B típus Szociális és gyermekvédelmi ellátások
B típus A szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
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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:
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 családtámogatási, szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, foglalkoztatási 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:
024/1.9/1356-06
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
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A típus Az intézmények etikai kódexei
A típus A kompetencia határok
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

28. TANANYAGEGYSÉG

024/2.0/1356-06

Társadalomismeret

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza

024/2.1/1356-06
024/2.2/1356-06
024/2.3/1356-06
024/2.4/1356-06
024/2.5/1356-06
024/2.6/1356-06
024/2.7/1356-06
024/2.8/1356-06

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:
024/2.1/1356-06
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
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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:
024/2.2/1356-06
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
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
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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:
024/2.3/1356-06
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 viszonyainak 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:
024/2.4/1356-06
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:
024/2.5/1356-06
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:
024/2.6/1356-06
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:
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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 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:
024/2.7/1356-06
A tananyagelem megnevezése:
Szervezetszociológia
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Értelmezi az emberi, állampolgái jogkat, kötelességeket 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 és gyermekvédelmi 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
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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
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, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények mint szervezetek
A kliens helye a szociális intézményben
8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/2.8/1356-06
A tananyagelem megnevezése:
Az intézmény megismerése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Értelmezi az emberi, állampolgái jogkat, kötelességeket 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 és gyermekvédelmi intézmények, mint szervezetek
B típus A kliens helye és szerepe a szociális intézményekben
Hozzárendelt szakmai készségek:
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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
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, gyermekjóléti, 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

29. TANANYAGEGYSÉG

024/3.0/1356-06

Pszichológiai
ismeretek

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza

024/3.1/1356-06
024/3.2/1356-06
024/3.3/1356-06
024/3.4/1356-06
024/3.5/1356-06
024/3.6/1356-06
024/3.7/1356-06

0
0
24
24
24
24
30

0
0
0
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

60
60
0
0 246
0
0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/3.1/1356-06
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
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Hatékony kérdezés készsége
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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:
024/3.2/1356-06
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 Önismeret forrásai
B típus 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
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
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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:
024/3.3/1356-06
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
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
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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:
024/3.4/1356-06
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
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
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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:
024/3.5/1356-06
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
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
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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:
024/3.6/1356-06
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
B típus A csoportok kialakulása, szerkezete és a csoportközi viszonyok jellemzői
B típus Együttműködés szociálpszichológiai jellemzői
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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:
024/3.7/1356-06
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
Értelmezi a konfliktusokat, alkalmazza a konfliktuskezelés különböző módszereit
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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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30. TANANYAGEGYSÉG

024/1.0/1357-06

Közigazgatási
eljárás és
adminisztráció

azonosítója

szk
szk
szk

024/1.1/1357-06
024/1.2/1357-06
024/1.3/1357-06

28
28
0

0
0
12

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/1.1/1357-06
A tananyagelem megnevezése:
Az önkormányzati rendszer
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja az ügyrendi eljárások menetét, a közigazgatási eljárás szabályait
Szükség esetén hétvégén és ünnepnapon is ügyeletet, telefonügyeletet tart
Segélyek, támogatások jogosultságát felülvizsgálja, szükség esetén hatósági
beavatkozásokat kezdeményez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az önkormányzatok általános feladatai és szervezete
B típus A szociális és gyermekvédelmi intézmények finanszírozásának szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni 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:
Általános ismeretek speciális helyzetekben való alkalmazása
Problémaelemzés, -feltárás
Figyelemösszpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Jogszabály feladattal vezetett feldolgozása 35%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
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Szerkezeti és folyamatábrák elemzése 5%
Tesztfeladat megoldása 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
28 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az önkormányzati törvény, az önkormányzati jogok védelme, a helyi önkormányzás
alapelvei, az önkormányzatok feladatai, hatáskörei, a megyei önkormányzat hivatala
A költségvetési szervek jogállása, az önkormányzatok bevételei és kiadásai, az
önkormányzati társulás feltételei, az önkormányzatok szakmai és vagyoni ellenőrzése
Önkormányzati jogok védelme, a helyi önkormányzatok érdekképviselete
A kisebbségi önkormányzás, és a kisebbségi önkormányzatok
A települési önkormányzat szervei; a képviselőtestület, a bizottságok, a települési
képviselő, a képviselőtestület, a polgármester, a jegyző, a körjegyzőség és az
önkormányzati társulások működése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/1.2/1357-06
A tananyagelem megnevezése:
Közigazgatási eljárás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja az ügyrendi eljárások menetét, a közigazgatási eljárás szabályait
Jegyzőkönyvet, hivatalos leveleket, feljegyzést készít, előkészíti a határozatokat, idézést,
értesítést küld, szakértőt kér fel
Ellenőrzi a benyújtott kérelmek, nyomtatványok kitöltésének helyességét, pontosságát,
szükség esetén hiánypótlást kér
Segélyek, támogatások jogosultságát felülvizsgálja, szükség esetén hatósági
beavatkozásokat kezdeményez
Szükség esetén hétvégén és ünnepnapon is ügyeletet, telefonügyeletet tart
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A közigazgatási eljárás szabályai
B típus Az önkormányzatok általános feladatai és szervezete
B típus Közigazgatási eljárás adminisztrációja
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános ismeretek speciális helyzetekben való alkalmazása
Problémaelemzés, -feltárás
Figyelemösszpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
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Felelősségtudat
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Jogszabály feladattal vezetett feldolgozása 35%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Szerkezeti és folyamatábrák elemzése 5%
Tesztfeladat megoldása 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
28 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A közigazgatási ügy, a hatáskör, az illetékesség jellemzői, az ügyfél, a képviselet, a
tényállás és a határidők fő tudnivalói
A közigazgatási szervek működése, a közigazgatási eljárás szabályai, ügymenete, a
hatósági bizonyítvány, hatósági igazolvány, hatósági nyilvántartás és hatósági ellenőrzés a
közigazgatásban
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/1.3/1357-06
A tananyagelem megnevezése:
Közigazgatási eljárás adminisztrációja
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Jegyzőkönyvet, hivatalos leveleket, feljegyzést készít, előkészíti a határozatokat, idézést,
értesítést küld, szakértőt kér fel
Adminisztrációs rendszereket működtet
Segélyek, támogatások jogosultságát felülvizsgálja, szükség esetén hatósági
beavatkozásokat kezdeményez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Adminisztráció
B típus Közigazgatási eljárás adminisztrációja
B típus A kérelmek követelményei
B típus A jegyzőkönyv követelményei
B típus Az idézés, értesítés követelményei
B típus A határozatok követelményei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
5. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
5. szint Kézírás
3. szint Gépírás
5. szint Elemi számolási készség
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
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Általános ismeretek speciális helyzetekben való alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Figyelemösszpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Adekvát kommunikáció
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
A kérelem, jegyzőkönyv, idézés, határozat elkészítésének gyakorlása 70%
Tapasztalatok értelmezése 5%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kérelem, a jegyzőkönyv, az idézés, az értesítés, hatósági bizonyítvány és a határozatok
formai és tartalmi követelményei
A közigazgatásban használatos kérelmek, jegyzőkönyvek, idézések, értesítések, és
határozatok elkészítése számítógépes szövegszerkesztő program segítségével
A közigazgatási eljárásban használt adminisztrációs rendszerek
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31. TANANYAGEGYSÉG

024/2.0/1357-06

Ügyvitel és
ügykezelés

azonosítója

szk
szk
szk
szk
sza
sza

024/2.1/1357-06
024/2.2/1357-06
024/2.3/1357-06
024/2.4/1357-06
024/2.5/1357-06
024/2.6/1357-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/2.1/1357-06
A tananyagelem megnevezése:
Ügyviteli és ügyirat-kezelési ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ügyiratkezelést végez
Munkáját segítő formanyomtatványokat készít
Adminisztrációs rendszereket működtet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Ügyiratkezelés
B típus Titkos ügyiratkezelés
B típus Adminisztráció
B típus Az intézményi nyilvántartások
B típus Az intézményi adminisztrációs rendszerek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémaelemzés, -feltárás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Figyelemösszpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
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24
0

0
15
20
19
0
20

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
0
122
0
0
0

Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15%
Tesztfeladat megoldása 10%
Tapasztalatok értelmezése 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Adminisztráció, ügyvitel fogalma, feladatrendszere, adatfelvétel, nyilvántartás-kezelés,
Értékelési képesség, feldolgozás, információk összeállítása, adatszolgáltatás, adatvédelem
Irat fogalma, jellemzői, az ügyiratkezelés célja, rendeltetése, szervezete, felügyelete, titkos
ügyiratkezelés
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/2.2/1357-06
A tananyagelem megnevezése:
Ügyviteli és ügyirat-kezelési gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ügyiratkezelést végez
Munkáját segítő formanyomtatványokat készít
Adminisztrációs rendszereket működtet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Ügyiratkezelés
B típus Titkos ügyiratkezelés
B típus Adminisztráció
B típus Az intézményi nyilvántartások
B típus Az intézményi adminisztrációs rendszerek
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémaelemzés, -feltárás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Figyelemösszpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
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Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Ügyviteli, ügyirat-kezelési, adminisztrációs műveletek gyakorlása 70%
Tapasztalatok értelmezése 5%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Taniroda
Számítógép-terem
Képzési idő:
15 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Küldemények érkeztetése, postabontás, kezdő és utóirat megkülönböztetése, iktatás,
iktatókönyv használata, gyűjtőszám, gyűjtőív alkalmazása, előadói ív vezetése, határidőnyilvántartás, postázás, postakönyv
Ügyiratkezelés az ügyintézés lezárása után, irattárba vétel
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/2.3/1357-06
A tananyagelem megnevezése:
Szociális ügyvitel és ügyiratkezelés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a benyújtott kérelmek, nyomtatványok kitöltésének helyességét, pontosságát,
szükség esetén hiánypótlást kér
Szakszerűen vezeti a szociális és a gyermekvédelmi nyilvántartásokat
Szövegszerkesztő, táblázatkezelő és adatbázis-kezelő programokat működtet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az ellátások igényléséhez szükséges dokumentumok követelményei
B típus A feladatokkal kapcsolatos nyilvántartások
B típus Az intézményi nyilvántartások
B típus Az intézményi adminisztrációs rendszerek
C típus Új intézmények létrehozásával kapcsolatos adminisztráció
B típus A szociális és gyermekvédelmi intézmények finanszírozásának szabályai
B típus Szociális statisztika
B típus Titkos ügyiratkezelés
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Irodatechnikai eszközök használata
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
4. szint Információforrások kezelése
3. szint Gépírás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános ismeretek speciális helyzetekben való alkalmazása
Problémaelemzés, -feltárás
Figyelemösszpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Pontosság
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Adekvát kommunikáció
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Ügyviteli, ügyirat-kezelési, adminisztrációs műveletek gyakorlása 70%
Tapasztalatok értelmezése 5%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Taniroda
Számítógép-terem
Képzési idő:
20 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az egyes ellátásokhoz kapcsolódó ügyiratok tartalmi és formai követelményei, a szociális
intézményekben használatos nyilvántartások, adminisztrációs rendszerek
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményekben alkalmazott dokumentumok,
nyilvántartások elkészítése, vezetése adminisztrációs rendszerek használatának gyakorlása
Finanszírozási szabályok, finanszírozással kapcsolatos ügyiratok
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/2.4/1357-06
A tananyagelem megnevezése:
Gyermekvédelmi ügyvitel és ügyiratkezelés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a benyújtott kérelmek, nyomtatványok kitöltésének helyességét, pontosságát,
szükség esetén hiánypótlást kér
Szakszerűen vezeti a szociális és a gyermekvédelmi nyilvántartásokat
Szövegszerkesztő, táblázatkezelő és adatbázis-kezelő programokat működtet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Adminisztráció
B típus Ügyiratkezelés
B típus Titkos ügyiratkezelés
B típus Az ellátások igényléséhez szükséges dokumentumok követelményei
B típus A feladatokkal kapcsolatos nyilvántartások
B típus Az intézményi nyilvántartások
B típus Az intézményi adminisztrációs rendszerek
B típus A szociális és gyermekvédelmi intézmények finanszírozásának szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Irodatechnikai eszközök használata
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
4. szint Információforrások kezelése
3. szint Gépírás
264

Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános ismeretek speciális helyzetekben való alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Figyelemösszpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Adekvát kommunikáció
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Ügyviteli, ügyirat-kezelési, adminisztrációs műveletek gyakorlása 70%
Tapasztalatok értelmezése 5%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Taniroda
Számítógép-terem
Képzési idő:
19 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az egyes ellátásokhoz kapcsolódó ügyiratok tartalmi és formai követelményei, a
gyermekvédelmi intézményekben használatos nyilvántartások, adminisztrációs rendszerek
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményekben
alkalmazott dokumentumok, nyilvántartások elkészítése, vezetése, adminisztrációs
rendszerek használatának gyakorlása
Finanszírozási szabályok, finanszírozással kapcsolatos ügyiratok
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/2.5/1357-06
A tananyagelem megnevezése:
Levelezés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Jegyzőkönyvet, hivatalos leveleket, feljegyzést készít, előkészíti a határozatokat, idézést,
értesítést küld, szakértőt kér fel
Munkáját segítő formanyomtatványokat készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Levelezés
B típus Magánlevelezés
B típus Az intézményi levelezés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
5. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Információforrások kezelése
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5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános ismeretek speciális helyzetekben való alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Figyelemösszpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Adekvát kommunikáció
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Tesztfeladat megoldása 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A levél és a levelezés jellemzői
Beadvány, kérvény, kérelem, fellebbezés, panasz, bejelentés, javaslat levelezési szabályai,
fogalmazási és szerkesztési követelményei
Értesítés, meghívó, határozat levelezési szabályai, fogalmazási és szerkesztési
követelményei
Önéletrajz, szakmai önéletrajz, pályázat levelezési szabályai, fogalmazási és szerkesztési
követelményei
Intézmények belső iratai: emlékeztető, feljegyzés, körlevél
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/2.6/1357-06
A tananyagelem megnevezése:
Levelezési gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Jegyzőkönyvet, hivatalos leveleket, feljegyzést készít, előkészíti a határozatokat, idézést,
értesítést küld, szakértőt kér fel
Munkáját segítő formanyomtatványokat készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Levelezés
B típus Magánlevelezés
B típus Az intézményi levelezés
Hozzárendelt szakmai készségek:
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2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
3. szint Gépírás
5. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
5. szint Köznyelvi beszédkészség
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános ismeretek speciális helyzetekben való alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Figyelemösszpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Adekvát kommunikáció
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Levelek elkészítésének gyakorlása 70%
Tapasztalatok értelmezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
20 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Beadvány, kérvény, kérelem, fellebbezés, panasz, bejelentés, javaslat elkészítése
számítógépen, szövegszerkesztő program használatával
Értesítés, meghívó, határozat elkészítése számítógépen, szövegszerkesztő program
használatával
Önéletrajz, szakmai önéletrajz, pályázat elkészítése számítógépen, szövegszerkesztő
program használatával
Emlékeztető, feljegyzés, körlevél elkészítése számítógépen, szövegszerkesztő program
használatával
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

32. TANANYAGEGYSÉG

024/3.0/1357-06

Az ügyintézői
munka informatikai
háttere

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
szk

024/3.1/1357-06
024/3.2/1357-06
024/3.3/1357-06
024/3.4/1357-06
024/3.5/1357-06
024/3.6/1357-06

0
0
21
0
0
0

0
0
0
28
15
5

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

70
72
0
211
0
0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/3.1/1357-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépírási alapozás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szövegszerkesztő, táblázatkezelő és adatbázis-kezelő programokat működtet
Adminisztrációs rendszereket működtet
Ügyiratkezelést végez
Jegyzőkönyvet, hivatalos leveleket, feljegyzést készít, előkészíti a határozatokat, idézést,
értesítést küld, szakértőt kér fel
Munkáját segítő formanyomtatványokat készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A kérelmek követelményei
B típus A jegyzőkönyv követelményei
B típus Az idézés, értesítés követelményei
B típus A határozatok követelményei
B típus Levelezés
B típus Magánlevelezés
B típus Az intézményi levelezés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépírás
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
5. szint Irodatechnikai eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Figyelemösszpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Műveletek gyakorlása 70%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
70 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkarakter-készlet elsajátítása az alaptartásból indulva, kötött kéztartással, tízujjas
vakírással a betűk, számok, valamint néhány funkcióbillentyű megtanítása, mozdulat- és
betűkapcsolási gyakorlatok, szavak, sorok írása sortartással
Mozdulat- és betűkapcsolási gyakorlatok, szavak, sorok írása sortartással
Számjelek, írásjelek gyakorlása
A másolási készség megalapozása. Mondatok írása, összefüggő szöveg másolása
sortartással
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/3.2/1357-06
A tananyagelem megnevezése:
A gépírási sebesség fokozása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szövegszerkesztő, táblázatkezelő és adatbázis-kezelő programokat működtet
Adminisztrációs rendszereket működtet
Ügyiratkezelést végez
Jegyzőkönyvet, hivatalos leveleket, feljegyzést készít, előkészíti a határozatokat, idézést,
értesítést küld, szakértőt kér fel
Munkáját segítő formanyomtatványokat készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A kérelmek követelményei
B típus A jegyzőkönyv követelményei
B típus Az idézés, értesítés követelményei
B típus A határozatok követelményei
B típus Levelezés
B típus Magánlevelezés
B típus Az intézményi levelezés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépírás
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
5. szint Irodatechnikai eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Figyelemösszpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Műveletek gyakorlása 70%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
72 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Írássebesség fokozása, a billentyűk kezelésének megszilárdítása: ujjtechnikai gyakorlatok,
szógyakorlatok, mondatgyakorlatok
Vakírásos másolás megszilárdítása, összefüggő szöveg másolása sortartással
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/3.3/1357-06
A tananyagelem megnevezése:
Számítógépes alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szövegszerkesztő, táblázatkezelő és adatbázis-kezelő programokat működtet
Adminisztrációs rendszereket működtet
Ügyiratkezelést végez
Jegyzőkönyvet, hivatalos leveleket, feljegyzést készít, előkészíti a határozatokat, idézést,
értesítést küld, szakértőt kér fel
Munkáját segítő formanyomtatványokat készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A kérelmek követelményei
B típus A jegyzőkönyv követelményei
B típus Az idézés, értesítés követelményei
B típus A határozatok követelményei
B típus Levelezés
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános ismeretek speciális helyzetekben való alkalmazása
Problémaelemzés, -feltárás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15%
Tesztfeladat megoldása 10%
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Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 5%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
21 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A számítógép fő alkatrészei
Hardver, softver fajtái, jellemzői
Operációs rendszer, rendszerközeli programok
Alapfokú számítógép-kezelés, a számítógép üzembe helyezése, üzemeltetése,
vírusellenőrzés
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/3.4/1357-06
A tananyagelem megnevezése:
Szövegszerkesztés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szövegszerkesztő, táblázatkezelő és adatbázis-kezelő programokat működtet
Adminisztrációs rendszereket működtet
Jegyzőkönyvet, hivatalos leveleket, feljegyzést készít, előkészíti a határozatokat, idézést,
értesítést küld, szakértőt kér fel
Munkáját segítő formanyomtatványokat készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A kérelmek követelményei
B típus A jegyzőkönyv követelményei
B típus Az idézés, értesítés követelményei
B típus A határozatok követelményei
B típus Levelezés
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
5. szint Irodatechnikai eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános ismeretek speciális helyzetekben való alkalmazása
Problémaelemzés, -feltárás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Szövegszerkesztési műveletek gyakorlása 70%
Tapasztalatok értelmezése 10%
A képzési helyszín jellege:
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Számítógép-terem
Képzési idő:
28 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szövegbevitel, szövegek szerkesztése, szerkesztett szöveg mentése, nyomtatása
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/3.5/1357-06
A tananyagelem megnevezése:
Táblázatkezelés, adatbázis-kezelés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szövegszerkesztő, táblázatkezelő és adatbázis-kezelő programokat működtet
Adminisztrációs rendszereket működtet
Munkáját segítő formanyomtatványokat készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az intézményi adminisztrációs rendszerek
B típus Az intézményi nyilvántartások
B típus A feladatokkal kapcsolatos nyilvántartások
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
4. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
5. szint Irodatechnikai eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános ismeretek speciális helyzetekben való alkalmazása
Problémaelemzés, -feltárás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Táblázat- és adatbázis kezelési műveletek gyakorlása 70%
Tapasztalatok értelmezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
15 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Adatok rögzítése táblázatban, a táblázatkezelő program fő funkcióinak alkalmazása
Adatbevitel, adatbázis-kezelő program alapfunkcióinak használata
Az ügyintézést segítő táblázatok, adatbázisok használata, adminisztrációs rendszerek
működtetése
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6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/3.6/1357-06
A tananyagelem megnevezése:
Elektronikus információ és kommunikáció
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Jegyzőkönyvet, hivatalos leveleket, feljegyzést készít, előkészíti a határozatokat, idézést,
értesítést küld, szakértőt kér fel
Szükség esetén hétvégén és ünnepnapon is ügyeletet, telefonügyeletet tart
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Levelezés
B típus Magánlevelezés
B típus Az intézményi levelezés
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
5. szint Irodatechnikai eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános ismeretek speciális helyzetekben való alkalmazása
Problémaelemzés, -feltárás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Adekvát kommunikáció
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Műveletek gyakorlása 70%
Tapasztalatok értelmezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
5 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
E-mail küldése, fogadása, törlése, csatolt állomány küldése e-mailben
Internetes honlapok látogatása, információszerzés a világhálón
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024/1.0/1358-06

Szociális munka

azonosítója

szk
szk
szk
szk

024/1.1/1358-06
024/1.2/1358-06
024/1.3/1358-06
024/1.4/1358-06

24
24
20
0

0
0
0
0

0
0
0
25

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/1.1/1358-06
A tananyagelem megnevezése:
A szociális problémamegoldás sajátosságai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tiszteletben tartja és alkalmazza az Alkotmányban és nemzetközi megállapodásban
rögzített emberi, polgári, gyermeki és ellátotti jogokat.
Alkalmazza a problémák megoldásának elméleti modelljeit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A szociális munka alapismeretei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
5. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint Kézírás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános ismeretek speciális helyzetekben való alkalmazása
Problémaelemzés, -feltárás
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Interperszonális rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 35%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Tapasztalatok értelmezése 20%
274

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

93

Információk és adatok önálló rendszerezése 5%
Esetek értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Könyvtár
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szociális munka definíciója, szándéka, célja, formái és módszerei, színtere
A szociális munka története
Elméletek, ideológiák a szociális munkában: általános rendszerelméleti, strukturális,
ökológiai, szociális tanulás, problémamegoldó, szerepelméletre építő modell
A szociális munka rendszere; a közvetlen és közvetett szociális munka fogalma;
tevékenységének és módszereinek áttekintése
A problémamegoldó folyamat és szakaszai
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/1.2/1358-06
A tananyagelem megnevezése:
Egyéni esetkezelés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Fogadja az intézménybe érkező ügyfeleket, klienseket és együttműködik velük a
szükségletek rangsorolásában
Mozgósítja ügyfele jogi, anyagi, kapcsolati, személyes és családi erőforrásait
Tisztázza ügyfelével a feladatokat és a felelősségeket
Beszerzi a problémák megoldásához szükséges információkat
Értékeli az ügyfél problémamegoldásának hatékonyságát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A szociális munka alapismeretei
B típus Az egyénekkel és családokkal végzendő szociális munka
Hozzárendelt szakmai készségek:
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 Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
4. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános ismeretek speciális helyzetekben való alkalmazása
Problémaelemzés, -feltárás
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Adekvát kommunikáció
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Interperszonális rugalmasság
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%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az esetkezelés fogalma; elméleti irányzatok: pszichoanalitikus, funkcionális,
pszichoszociális, problémamegoldó, viselkedés-lélektani, családterápiás stb.
A problémamegoldó folyamat három szakasza és az abban alkalmazható módszerek
Az erőforrás fogalma, típusai; a hiányok és erőforrások számbavételének módszerei
A krízisállapot fogalma, sajátossága; krízishelyzet kialakulása; krízisek csoportosítása,
lefolyásuk, kimenetelük; krízisben lévő személy jellemzői; krízisintervenció fogalma,
lépései
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/1.3/1358-06
A tananyagelem megnevezése:
Családsegítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Fogadja az intézménybe érkező ügyfeleket, klienseket és együttműködik velük a
szükségletek rangsorolásában
Mozgósítja ügyfele jogi, anyagi, kapcsolati, személyes és családi erőforrásait
Tisztázza ügyfelével a feladatokat és a felelősségeket
Beszerzi a problémák megoldásához szükséges információkat
Értékeli az ügyfél problémamegoldásának hatékonyságát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A szociális munka alapismeretei
B típus Az egyénekkel és családokkal végzendő szociális munka
Hozzárendelt szakmai készségek:
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 Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
4. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános ismeretek speciális helyzetekben való alkalmazása
Problémaelemzés, -feltárás
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
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Felelősségtudat
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Adekvát kommunikáció
Interperszonális rugalmasság
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%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A család mint rendszer, a családi alrendszerek, családi hierarchia
A család funkciói
Családi életciklusok, krízisek a családban
A családokkal folytatott segítő tevékenység módszerei
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/1.4/1358-06
A tananyagelem megnevezése:
Az egyénekkel és családokkal végzett szociális munka gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Fogadja az intézménybe érkező ügyfeleket, klienseket és együttműködik velük a
szükségletek rangsorolásában
Mozgósítja ügyfele jogi, anyagi, kapcsolati, személyes és családi erőforrásait
Tisztázza ügyfelével a feladatokat és a felelősségeket
Beszerzi a problémák megoldásához szükséges információkat
Értékeli az ügyfél problémamegoldásának hatékonyságát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az egyénekkel és családokkal végzendő szociális munka
Hozzárendelt szakmai készségek:
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:
Általános ismeretek speciális helyzetekben való alkalmazása
Problémaelemzés, -feltárás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
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Felelősségtudat
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Adekvát kommunikáció
Interperszonális rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Részvétel a kliensek fogadásán, esetmegfigyelés 10%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 70%
Tapasztalatok értelmezése 10%
Információk és adatok önálló rendszerezése 5%
Esetleírás készítése tapasztalatok alapján 5%
A képzési helyszín jellege:
Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények
Képzési idő:
25 óra gyakorlat 3fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az intézmény belső struktúrájának tanulmányozása
Az intézmény szociális rendszerben betöltött helyének megismerése
Az intézményben megoldott szociális problémák és a segítségért forduló klienskör
megismerése
Részvétel a kliensek fogadásában, esetmegfigyelés
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024/2.0/1358-06

azonosítója

Szociális ellátások és
családtámogatások

szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk

024/2.1/1358-06
024/2.2/1358-06
024/2.3/1358-06
024/2.4/1358-06
024/2.5/1358-06
024/2.6/1358-06
024/2.7/1358-06

24
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20
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20
20
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0
0
0
0
0
0
10

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/2.1/1358-06
A tananyagelem megnevezése:
Szociális tárgyú európai uniós jogszabályok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Átlátja a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátások rendszerét
Tiszteletben tartja és alkalmazza az Alkotmányban és nemzetközi megállapodásban
rögzített emberi, polgári, gyermeki és ellátotti jogokat.
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az Európa Unió felépítésének jellemzői
B típus Az Európai Unió szociális szabályai
B típus A szociális munka alapismeretei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Kézírás
5. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános ismeretek speciális helyzetekben való alkalmazása
Problémaelemzés, -feltárás
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Adekvát kommunikáció
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 35%
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Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Szerkezeti és folyamatábrák elemzése 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az Európai Unió létrejötte, rövid története az EU szervezete, működése
Az Európai Unió jogalkotása és jogalkalmazása, az EU jogszabályainak magyarországi
hatálya
Az Európai Szociális Charta, az Európai Unió szociális tárgyú jogszabályai, a személyek,
a munkaerő és a tőke szabad áramlása, a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/2.2/1358-06
A tananyagelem megnevezése:
A civil szervezetek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Átlátja a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátások rendszerét
Tájékoztatást ad az ügyfelek számára a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi
ellátások, támogatások segélyek, szolgáltatások köréről
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A civil szervezetek jellemzői
B típus A szociális munka alapismeretei
B típus A szociális igazgatás általános szabályai
B típus A szociális ellátó intézmények szervezése és működtetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Kézírás
5. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános ismeretek speciális helyzetekben való alkalmazása
Problémaelemzés, -feltárás
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Adekvát kommunikáció
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Interperszonális rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 35%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Szerkezeti és folyamat ábrák elemzése 10%
Tapasztalatok értelmezése 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
21 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A civil szervezetek jellemzői, tevékenységük, sajátosságaik
A nonprofit szervezetek típusai, létrehozása, közhasznú szervezetek szerzésének feltételei,
a nonprofit és közhasznú szervezetek működési és gazdálkodási rendje, felügyelete,
nyilvántartása
A nonprofit és közhasznú szervezetek szerepe a szociális ellátásban
A társadalmi beilleszkedést segítő ellátások a civil szervezeteknél: fogyatékosok,
hajléktalanok, munkanélküliek ellátásai
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/2.3/1358-06
A tananyagelem megnevezése:
A szociális igazgatás szervezete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Átlátja a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátások rendszerét
Tájékoztatást ad az ügyfelek számára jogorvoslati lehetőségeiről
Tájékoztatást ad az ügyfelek számára a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi
intézmények, hatóságok működési rendjéről, ügyfélfogadási rendjéről, idejéről
Segítséget nyújt szolgáltatások igénybevételében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A szociális igazgatás szervezete
B típus A szociális igazgatás általános szabályai
B típus A szociális ellátó intézmények szervezése és működtetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
5. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános ismeretek speciális helyzetekben való alkalmazása
Problémaelemzés, -feltárás
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
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Megbízhatóság
Felelősségtudat
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Adekvát kommunikáció
Interperszonális rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 35%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Szervezeti ábra elemzése 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szociális igazgatás fogalma, funkciója, feladatai és a szociális ellátások rendszere és
csoportosítása
A döntési kompetenciák rendszere, hatáskör és illetékesség a szociális igazgatásban
A kötelező és vállalható szociális ellátások, a szociális igazgatás helyi szabályozása, az
önkormányzati rendelet sajátosságai
Különös eljárási szabályok a szociális igazgatásban
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/2.4/1358-06
A tananyagelem megnevezése:
A pénzbeli és természetbeni ellátások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Átlátja a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátások rendszerét
Tájékoztatást ad az ügyfelek számára a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi
ellátások, támogatások segélyek, szolgáltatások köréről
Tájékoztatást ad az ügyfelek számára hozzájutás feltételeiről
Tájékoztatást ad az ügyfelek számára jogorvoslati lehetőségeiről
Segítséget nyújt szolgáltatások igénybevételében
Kérelmek elbírálását készíti elő
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A pénzbeli és természetbeni ellátások
B típus A szociális igazgatás szervezete
B típus A szociális igazgatás általános szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
5. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
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5. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános ismeretek speciális helyzetekben való alkalmazása
Problémaelemzés, -feltárás
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Adekvát kommunikáció
Interperszonális rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 35%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Ellátásokról készült ábra elemzése 10%
Tapasztalatok értelmezése 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
25 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A pénzbeli és természetbeni ellátások célja, formái, rendszere, csoportosítása, a
jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése,
adatkezelés, adatvédelem
Az egyes ellátásokhoz való hozzájutás feltételei
A pénzbeli és természetbeni ellátások igénylésének módja, a döntés menete, jogorvoslati
lehetőségek
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/2.5/1358-06
A tananyagelem megnevezése:
A személyes gondoskodást nyújtó ellátások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Átlátja a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátások rendszerét
Tájékoztatást ad az ügyfelek számára a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi
ellátások, támogatások segélyek, szolgáltatások köréről
Tájékoztatást ad az ügyfelek számára hozzájutás feltételeiről
Tájékoztatást ad az ügyfelek számára jogorvoslati lehetőségeiről
Tájékoztatást ad az ügyfelek számára a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi
intézmények, hatóságok működési rendjéről, ügyfélfogadási rendjéről, idejéről
Segítséget nyújt szolgáltatások igénybevételében
Kérelmek elbírálását készíti elő
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
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B típus A szociális alapszolgáltatások
B típus A szakosított ellátások
B típus Az intézményi jogviszony szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
5. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános ismeretek speciális helyzetekben való alkalmazása
Problémaelemzés, -feltárás
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Adekvát kommunikáció
Interperszonális rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 35%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Ellátásokról készült ábra elemzése 10%
Tapasztalatok értelmezése 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapszolgáltatások formái, jellemzői, céljai, a hozzájutás feltételei
Szakosított ellátási formák és az ellátás igénybevételének módja, a jogosultság feltételei
A szociális intézmények feladatköre, belső hierarchiája, kapcsolatrendszere, az
intézmények működtetésének személyi és tárgyi feltételei, az intézményekkel szemben
támasztott szakmai követelmények
Szociális vállalkozás, szerződéses szociális ellátások
Az intézményi jogviszony keletkezése, általános szabályai és megszűnése
Új intézmény kialakítására vonatkozó szabályok
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/2.6/1358-06
A tananyagelem megnevezése:
Családtámogatások
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Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Segítséget nyújt szolgáltatások igénybevételében
Tájékoztatást ad az ügyfelek számára hozzájutás feltételeiről
Tájékoztatást ad az ügyfelek számára jogorvoslati lehetőségeiről
Kérelmek elbírálását készíti elő
Mozgósítja ügyfele jogi, anyagi, kapcsolati, személyes és családi erőforrásait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A családtámogatások rendszere
B típus Az egyénekkel és családokkal végzendő szociális munka
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
5. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános ismeretek speciális helyzetekben való alkalmazása
Problémaelemzés, -feltárás
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Adekvát kommunikáció
Interperszonális rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 35%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Ellátásokról készült ábra elemzése 10%
Tapasztalatok értelmezése 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A családtámogatások rendszere, az egyes támogatások célja, a jogosultság feltételei
Gyermeket nevelők kedvezményei, a biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások jellemzői

7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/2.7/1358-06
A tananyagelem megnevezése:
A szociális ellátások igénybevétele
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Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Átlátja a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátások rendszerét
Segítséget nyújt szolgáltatások igénybevételében
Segítséget nyújt kliensének formanyomtatványok, beadványok, kérelmek kitöltésében
Kérelmek elbírálását készíti elő
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A kérelmek követelményei
B típus Az ellátások igényléséhez szükséges dokumentumok követelményei
B típus Az intézményi adminisztrációs rendszerek
B típus Levelezés
B típus Magánlevelezés
B típus Az intézményi levelezés
B típus A szociális alapszolgáltatások
B típus A szakosított ellátások
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépírás
5. szint Irodatechnikai eszközök használata
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
4. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
5. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános ismeretek speciális helyzetekben való alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Adekvát kommunikáció
Interperszonális rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 5%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 5%
Formanyomtatványok kitöltése 20%
A kérelem, jegyzőkönyv, határozat elkészítésének gyakorlása 40%
Szociális ellátásokhoz fűződő nyilvántartások vezetése 20%
Tapasztalatok értelmezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
10 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A különböző szociális ellátások igényléséhez kapcsolódó kérelmek, űrlapok,
nyomtatványok elkészítése, kitöltése
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A kérelmekhez kapcsolódó határozat elkészítése számítógépen, szövegszerkesztő
program használatával
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

35. TANANYAGEGYSÉG

024/3.0/1358-06

Gyermekvédelem és
gyámügyi igazgatás

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/3.1/1358-06
A tananyagelem megnevezése:
A gyermek- és ifjúságvédelem általános kérdései
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Átlátja a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátások rendszerét
Segítséget nyújt szolgáltatások igénybevételében
Tájékoztatást ad az ügyfelek számára a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi
intézmények, hatóságok működési rendjéről, ügyfélfogadási rendjéről, idejéről
Tájékoztatást ad az ügyfelek számára a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi
ellátások, támogatások segélyek, szolgáltatások köréről
Tiszteletben tartja és alkalmazza az Alkotmányban és nemzetközi megállapodásban
rögzített emberi, polgári, gyermeki és ellátotti jogokat.
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A gyermek és ifjúságvédelem alapjai
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 Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános ismeretek speciális helyzetekben való alkalmazása
Problémaelemzés, -feltárás
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Elhivatottság, elkötelezettség
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összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Adekvát kommunikáció
Interperszonális rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 35%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Szervezeti ábra elemzése 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gyermek- és ifjúságvédelem fogalma, célja, feladatai, a gyermekvédelem kialakulásának
rövid történeti áttekintése
A gyermek- és ifjúkorúak társadalmilag hátrányos helyzete és veszélyeztetettsége
A gyermekvédelem alapelvei, rendszere és szereplői, a helyi önkormányzatok feladatai a
gyermekvédelmi ellátásban és az irányításban
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/3.2/1358-06
A tananyagelem megnevezése:
A gyermekvédelem jogi alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Átlátja a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátások rendszerét
Segítséget nyújt szolgáltatások igénybevételében
Tájékoztatást ad az ügyfelek számára a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi
intézmények, hatóságok működési rendjéről, ügyfélfogadási rendjéről, idejéről
Tájékoztatást ad az ügyfelek számára a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi
ellátások, támogatások segélyek, szolgáltatások köréről
Tiszteletben tartja és alkalmazza az Alkotmányban és nemzetközi megállapodásban
rögzített emberi, polgári, gyermeki és ellátotti jogokat.
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A gyermek és ifjúságvédelem alapjai
B típus A gyámság feladatai és szabályai
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 Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános ismeretek speciális helyzetekben való alkalmazása
Problémaelemzés, -feltárás
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Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Adekvát kommunikáció
Interperszonális rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Jogszabály feladattal vezetett feldolgozása 35%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Szervezeti ábra elemzése 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gyermekek jogairól szóló nemzetközi megállapodások, a Magyar Köztársaság
Alkotmányában biztosított alapvető emberi és gyermeki jogok
Házassággal, családdal és gyámsággal kapcsolatos fogalmak, szabályok; házasság, szülői
felügyelet, család, gyámság, gondnokság, cselekvőképesség, örökbefogadás
Szülői jogok, kötelességek
A büntethetőség fogalma, korlátai, a fiatalkorúakra vonatkozó bünetőeljárási szabályok
lényege
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/3.3/1358-06
A tananyagelem megnevezése:
Gyermekjólét és gyermekvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Átlátja a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátások rendszerét
Tájékoztatást ad az ügyfelek számára a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi
ellátások, támogatások segélyek, szolgáltatások köréről
Tájékoztatást ad az ügyfelek számára hozzájutás feltételeiről
Tájékoztatást ad az ügyfelek számára jogorvoslati lehetőségeiről
Tájékoztatást ad az ügyfelek számára a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi
intézmények, hatóságok működési rendjéről, ügyfélfogadási rendjéről, idejéről
Segítséget nyújt szolgáltatások igénybevételében
Kérelmek elbírálását készíti elő
Segítséget nyújt kliensének formanyomtatványok, beadványok, kérelmek kitöltésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A gyermekjóléti alapellátások
B típus A gyermekvédelmi szakellátások
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B típus A gyermek és ifjúságvédelem alapjai
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
5. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános ismeretek speciális helyzetekben való alkalmazása
Problémaelemzés, -feltárás
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Adekvát kommunikáció
Interperszonális rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Jogszabály feladattal vezetett feldolgozása 35%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Ellátásokról készített ábra elemzése 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gyermekvédelmi törvényben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátások célja,
formái, a hozzájutás feltételei
A személyes gondoskodást nyújtó ellátások általános szabályai, az ellátások
igénybevételének és megszüntetésének módja, tájékoztatási kötelezettség, kapcsolattartás,
érdekvédelem
A gyermekjóléti alapellátások célja, formái, intézményei
A gyermekvédelmi szakellátások célja, formái, intézményei
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/3.4/1358-06
A tananyagelem megnevezése:
Gyermekvédelmi gondoskodás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Átlátja a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátások rendszerét
Tájékoztatást ad az ügyfelek számára a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi
ellátások, támogatások segélyek, szolgáltatások köréről
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Tájékoztatást ad az ügyfelek számára hozzájutás feltételeiről
Tájékoztatást ad az ügyfelek számára jogorvoslati lehetőségeiről
Tájékoztatást ad az ügyfelek számára a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi
intézmények, hatóságok működési rendjéről, ügyfélfogadási rendjéről, idejéről
Segítséget nyújt szolgáltatások igénybevételében
Kérelmek elbírálását készíti elő
Segítséget nyújt kliensének formanyomtatványok, beadványok, kérelmek kitöltésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A gyermekvédelmi gondoskodás formái
B típus A gyermek és ifjúságvédelem alapjai
B típus A gyámság feladatai és szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
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
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános ismeretek speciális helyzetekben való alkalmazása
Problémaelemzés, -feltárás
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Adekvát kommunikáció
Interperszonális rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Jogszabály feladattal vezetett feldolgozása 35%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Ellátásokról készített ábra elemzése 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A védelembe vétel, családba fogadás, ideiglenes hatályú elhelyezés célja, jellemzői
Az átmeneti és a tartós nevelésbe vétel fogalma, tartalmi elemei
Utógondozás és utógondozói ellátás
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
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024/3.5/1358-06
A tananyagelem megnevezése:
Gyámügyi igazgatás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Átlátja a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátások rendszerét
Tájékoztatást ad az ügyfelek számára jogorvoslati lehetőségeiről
Tájékoztatást ad az ügyfelek számára a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi
intézmények, hatóságok működési rendjéről, ügyfélfogadási rendjéről, idejéről
Segítséget nyújt szolgáltatások igénybevételében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A gyámügyi igazgatás szervezete és feladatai
B típus A gyermek és ifjúságvédelem alapjai
B típus A gyermekvédelmi gondoskodás formái
B típus A gyámság feladatai és szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
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
5. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános ismeretek speciális helyzetekben való alkalmazása
Problémaelemzés, -feltárás
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Adekvát kommunikáció
Interperszonális rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Jogszabály feladattal vezetett feldolgozása 35%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Szervezeti ábra elemzése 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gyámügyi igazgatás szervei, az egyes szervek feladat- és hatásköre
A gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás főbb szabályai, általános és egyéb illetékesség,
egyéb eljárási szabályok
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6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/3.6/1358-06
A tananyagelem megnevezése:
A gyermekvédelem pszichológiai vonatkozásai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tiszteletben tartja és alkalmazza az Alkotmányban és nemzetközi megállapodásban
rögzített emberi, polgári, gyermeki és ellátotti jogokat.
Fogadja az intézménybe érkező ügyfeleket, klienseket és együttműködik velük a
szükségletek rangsorolásában
Mozgósítja ügyfele jogi, anyagi, kapcsolati, személyes és családi erőforrásait
Tájékoztatást ad az ügyfelek számára jogorvoslati lehetőségeiről
Tisztázza ügyfelével a feladatokat és a felelősségeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A gyermekvédelem pszichológiai vonatkozásai
B típus A gyermek és ifjúságvédelem alapjai
B típus A gyermekjóléti alapellátások
B típus A gyermekvédelmi szakellátások
B típus A gyermekvédelmi gondoskodás formái
Hozzárendelt szakmai készségek:
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
5. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános ismeretek speciális helyzetekben való alkalmazása
Problémaelemzés, -feltárás
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Adekvát kommunikáció
Interperszonális rugalmasság
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:
18 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Házasság, szeretet, döntés és a kapcsolat

Beavatkozást kiváltó jelzések, kiemelést eredményező esetek
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/3.7/1358-06
A tananyagelem megnevezése:
Gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások igénybevétele
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Átlátja a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátások rendszerét
Segítséget nyújt szolgáltatások igénybevételében
Kérelmek elbírálását készíti elő
Segítséget nyújt kliensének formanyomtatványok, beadványok, kérelmek kitöltésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A kérelmek követelményei
B típus A határozatok követelményei
B típus Az ellátások igényléséhez szükséges dokumentumok követelményei
B típus Az intézményi adminisztrációs rendszerek
B típus Levelezés
B típus Az intézményi levelezés
B típus A gyermekjóléti alapellátások
B típus A gyermekvédelmi szakellátások
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános ismeretek speciális helyzetekben való alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Adekvát kommunikáció
Interperszonális rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 5%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 5%
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Formanyomtatványok kitöltése 20%
A kérelem, jegyzőkönyv, határozat elkészítésének gyakorlása 40%
Ellátásokhoz fűződő nyilvántartások vezetése 20%
Tapasztalatok értelmezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A különböző gyermekvédelmi ellátások igényléséhez kapcsolódó kérelmek, űrlapok,
nyomtatványok, dokumentumok elkészítése, kitöltése, nyilvántartások vezetése
A kérelmekhez kapcsolódó határozat elkészítése számítógépen, szövegszerkesztő
program használatával
A személyes gondoskodást nyújtó intézményekben alkalmazott adminisztrációs rendszerek
használatának gyakorlása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

36. TANANYAGEGYSÉG

024/4.0/1358-06

Ügyintézés az
intézményekben

azonosítója

szk
szk
szk
szk

024/4.1/1358-06
024/4.2/1358-06
024/4.3/1358-06
024/4.4/1358-06

25
26
0
0

0
0
0
0

0
0
12
12

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/4.1/1358-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkajogi alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tiszteletben tartja és alkalmazza az Alkotmányban és nemzetközi megállapodásban
rögzített emberi, polgári, gyermeki és ellátotti jogokat.
Beszerzi a problémák megoldásához szükséges információkat
Átlátja a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátások rendszerét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Munkajogi alapismeretek
B típus Az intézményi jogviszony szabályai
B típus A szociális ellátó intézmények szervezése és működtetése
B típus Az Európai Unió szociális szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
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
5. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános ismeretek speciális helyzetekben való alkalmazása
Problémaelemzés, -feltárás
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Adekvát kommunikáció
Interperszonális rugalmasság
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összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

75

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
Képzési idő:
25 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munkaviszony tartalma, létesítése, megszűnésének esetei
A munkaidő, szabadság, érdekvédelem, érdekegyeztetés
A munkaviszony, a közalkalmazotti és közszolgálati jogviszony tartalma, létesítése,
megszűntetése
Közalkalmazotti besorolás, pótlékok
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/4.2/1358-06
A tananyagelem megnevezése:
A munka pszichológiája
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Fogadja az intézménybe érkező ügyfeleket, klienseket és együttműködik velük a
szükségletek rangsorolásában
Beszerzi a problémák megoldásához szükséges információkat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A szociális ellátó intézmények szervezése és működtetése
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:
Problémaelemzés, -feltárás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Adekvát kommunikáció
Interperszonális rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
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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:
26 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Pályaválasztás és pályaalkalmasság, a munka motivációja
A munka környezetének és eszközeinek ergonómiája (különös tekintettel az irodai
munkára)
A munka társas vonatkozásai, szervezet-pszichológia, vezetők és vezetettek
A saját munka szervezése, időgazdálkodás
Munka és lelki egészség, a pihenés pszichológiája
A munkanélküliség lelki hatása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/4.3/1358-06
A tananyagelem megnevezése:
Ügyintézési gyakorlat személyes gondoskodást nyújtó intézményben
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Átlátja a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátások rendszerét
Segítséget nyújt szolgáltatások igénybevételében
Kérelmek elbírálását készíti elő
Segítséget nyújt kliensének formanyomtatványok, beadványok, kérelmek kitöltésében
Tájékoztatást ad az ügyfelek számára a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi
intézmények, hatóságok működési rendjéről, ügyfélfogadási rendjéről, idejéről
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A kérelmek követelményei
B típus Az ellátások igényléséhez szükséges dokumentumok követelményei
B típus Az intézményi adminisztrációs rendszerek
B típus Levelezés
B típus Magánlevelezés
B típus Az intézményi levelezés
B típus A szociális alapszolgáltatások
B típus A szakosított ellátások
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépírás
5. szint Irodatechnikai eszközök használata
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
5. szint Elemi számolási készség
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
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Általános ismeretek speciális helyzetekben való alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Adekvát kommunikáció
Interperszonális rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Részvétel a kliensek fogadásában, esetmegfigyelés 25%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 50%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Tapasztalatok értelmezése 10%
Esetleírás készítése tapasztalatok alapján 5%
A képzési helyszín jellege:
Személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi intézmény
Képzési idő:
12 óra gyakorlat 2fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Adott intézmény ügyintézési rendjének, ügykezelési szabályainak megismerése,
gyakorlása, nyilvántartások elkészítése, vezetése
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokhoz kapcsolódó nyomtatványok,
beadványok, kérelmek, dokumentumok beszerzése, kitöltése, megírása
Információnyújtás, tájékoztatás az intézménybe érkező kliensek számára
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/4.4/1358-06
A tananyagelem megnevezése:
Ügyintézési gyakorlat a szociális igazgatásban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Átlátja a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátások rendszerét
Segítséget nyújt szolgáltatások igénybevételében
Kérelmek elbírálását készíti elő
Segítséget nyújt kliensének formanyomtatványok, beadványok, kérelmek kitöltésében
Tájékoztatást ad az ügyfelek számára a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi
intézmények, hatóságok működési rendjéről, ügyfélfogadási rendjéről, idejéről
Tájékoztatást ad az ügyfelek számára hozzájutás feltételeiről
Tájékoztatást ad az ügyfelek számára jogorvoslati lehetőségeiről
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A kérelmek követelményei
B típus A határozatok követelményei
B típus Az ellátások igényléséhez szükséges dokumentumok követelményei
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B típus Az intézményi adminisztrációs rendszerek
B típus Az intézményi levelezés
B típus A szociális igazgatás szervezete
B típus A szociális igazgatás általános szabályai
B típus A pénzbeli és természetbeni ellátások
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépírás
5. szint Irodatechnikai eszközök használata
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
5. szint Elemi számolási készség
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános ismeretek speciális helyzetekben való alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Adekvát kommunikáció
Interperszonális rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Részvétel a kliensek fogadásában, kérelmek kitöltésében 20%
Határozatok előkészítése 30%
Jegyzőkönyvek, nyilvántartások vezetése 30%
Tapasztalatok értelmezése 10%
Esetleírás készítése tapasztalatok alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
Települési önkormányzat szociális ellátásokkal foglalkozó osztálya
Képzési idő:
12 óra gyakorlat 2fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az intézmény belső struktúrájának tanulmányozása
Az intézmény szociális, gyermekvédelmi rendszerben betöltött helyének megismerése
Az intézményben megoldott szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi problémák és a
segítségért forduló ügyfélkör megismerése
Folyamatban lévő ügyek közigazgatási eljárási szakaszainak megfigyelése
Az ügyféllel együttműködve kérelem, űrlapok kitöltése
Jegyzőkönyv, nyilvántartások vezetése, határozatok elkészítése
Információnyújtás, tájékoztatás a hivatalba érkező ügyfelek számára
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37. TANANYAGEGYSÉG

024/5.0/1358-06

A szociális
szakember
személyiségének
védelme

jellege

azonosítója

szk
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0

0

szk

024/5.2/1358-06

0
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0

szk

024/5.3/1358-06

0

16

0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/5.1/1358-06
A tananyagelem megnevezése:
Lelki egészségvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Fogadja az intézménybe érkező ügyfeleket, klienseket és együttműködik velük a
szükségletek rangsorolásában
Mozgósítja ügyfele jogi, anyagi, kapcsolati, személyes és családi erőforrásait
Tisztázza ügyfelével a feladatokat és a felelősségeket
Beszerzi a problémák megoldásához szükséges információkat
Alkalmazza a problémák megoldásának elméleti modelljeit
Értékeli az ügyfél problémamegoldásának hatékonyságát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A szociális munka alapismeretei
B típus Az egyénekkel és családokkal végzendő szociális munka
B típus A gyermekvédelem pszichológiai vonatkozásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémaelemzés, -feltárás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Adekvát kommunikáció
Interperszonális rugalmasság
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk önálló rendszerezése 15%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15%
Tapasztalatok értelmezése 20%
Írásos elemzések készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az elmélet és a gyakorlat integrálása, az emberi kapcsolatok komplexitása, az ember
holisztikus értelmezése
A mentálhigiéné fogalma és a mentálhigiénés szemlélet kialakulása, egyéni-közösségi
mentálhigiéné
Egészség és társadalom, deviancia és a másság a társadalomban, életmód és az
életvezetés, a természetes támaszok, az emberi szükségletek változása az életkorok szerint
Az énvédő mechanizmusok, a pszichoszomatikus betegségek, a krízis és a
krízisintervenció
A segítő kapcsolat működtetésének mentálhigiénés vetülete, a segítő beszélgetés mint
sajátos kommunikációs forma
A segítő lelki egészsége: a segítő kapcsolat csapdái, a szindrómás segítés jellemzői és
kialakulásának okai, a kiégés jellemzői, kialakulásának okai és megelőzésének lehetőségei
vonatkozásai
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/5.2/1358-06
A tananyagelem megnevezése:
Esetmegbeszélés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Fogadja az intézménybe érkező ügyfeleket, klienseket és együttműködik velük a
szükségletek rangsorolásában
Mozgósítja ügyfele jogi, anyagi, kapcsolati, személyes és családi erőforrásait
Tisztázza ügyfelével a feladatokat és a felelősségeket
Beszerzi a problémák megoldásához szükséges információkat
Alkalmazza a problémák megoldásának elméleti modelljeit
Értékeli az ügyfél problémamegoldásának hatékonyságát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A szociális munka alapismeretei
B típus Az egyénekkel és családokkal végzendő szociális munka
B típus A gyermekvédelem pszichológiai vonatkozásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
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Problémaelemzés, -feltárás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Adekvát kommunikáció
Interperszonális rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Esetismertetés 50%
Információk és adatok rendszerezése 20%
Tapasztalatok értelmezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Csoportszoba
Képzési idő:
16 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A folyamatos gyakorlat támogatása: esetelemzésekkel, esetbemutatásokkal
A személyiségi jogok védelme, a segítő szerepének és céljainak ismertetése,
szerepelemzés, a problémák meghatározása, a kompetenciák tisztázása
A személyes érintettség feltárása, megoldási, kimeneti lehetőségek felvázolása, az
elvárások és az érzelmek feltárása, a nehézségek, a felmerülő problémák, dilemmák
felvázolása
A munkafolyamatban való részvétel értelmezése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/5.3/1358-06
A tananyagelem megnevezése:
Szupervízió
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Fogadja az intézménybe érkező ügyfeleket, klienseket és együttműködik velük a
szükségletek rangsorolásában
Mozgósítja ügyfele jogi, anyagi, kapcsolati, személyes és családi erőforrásait
Tisztázza ügyfelével a feladatokat és a felelősségeket
Beszerzi a problémák megoldásához szükséges információkat
Alkalmazza a problémák megoldásának elméleti modelljeit
Értékeli az ügyfél problémamegoldásának hatékonyságát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A szociális munka alapismeretei
B típus Az egyénekkel és családokkal végzendő szociális munka
B típus A gyermekvédelem pszichológiai vonatkozásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
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4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémaelemzés, -feltárás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Adekvát kommunikáció
Interperszonális rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Személyes, a szakmával kapcsolatos érzelmek feltárása 50%
Esetismertetés 10%
Egyéni szakmai dilemmák ismertetése 10%
Dilemmák értelmezése 10%
A kiégési tapasztalatok értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Csoportszoba
Képzési idő:
16 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szupervíziós támogatás, mint a szakmai személyiség védelmének és fejlesztésének
eszköze
A segítő munka személyiséget, kommunikációt, és a szakmai munkát fenyegető hatásai
A szakmai munkával való találkozás első élményének feldolgozása védett környezetben
A szakmai gyakorlat során szerzett tapasztalatok együttes feldolgozása, megértése. A
felkészülés - munka - feldolgozás hármas egységének kialakítása
A szupervíziós támogatásra való belső igény kiépítése
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38. TANANYAGEGYSÉG

024/1.0/1359-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/1.1/1359-06
A tananyagelem megnevezése:
A magyar államszervezet
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Átlátja az államszervezet felépítését, az államigazgatás szervezetének rendszerét
Eligazodik a jogszabályok hierarchiájában, a döntéshozatal rendszerében
Alkalmazza az általános és helyi jogszabályokat
Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat
Értelmezi a szociális ügyek ellátására vonatkozó helyi döntési kompetenciákat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Államtörténeti alapismeretek
C típus A Magyar Köztársaság államszervezetének jellemzői
C típus Munkajogi alapismeretek
B típus Az önkormányzatok általános feladatai és szervezetei
B típus A közigazgatási eljárás szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános ismeretek speciális helyzetekben való alkalmazása
Problémaelemzés, -feltárás
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
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Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 35%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Tapasztalatok értelmezése 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
17 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Államtörténeti ismeretek
A Magyar Köztársaság Alkotmánya, a hatalmi ágak megosztása
A államszervezet intézményei: Parlament, Kormány, köztársasági elnök,
Alkotmánybíróság, Állami Számvevőszék, bíróság, ügyészség, ombudsman
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/1.2/1359-06
A tananyagelem megnevezése:
A közösségi szociális munka
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felmérést készít a helyi társadalom szerkezetéről, annak változásairól
Kapcsolatot tart a hivatal többi szervezeti egységének munkatársával, a jelzőrendszer
tagjaival
Értelmezi a szociális ügyek ellátására vonatkozó helyi döntési kompetenciákat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A közösségi szociális munka
C típus A civil szervezetek jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémaelemzés, -feltárás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Elhivatottság, elkötelezettség
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Adekvát kommunikáció
Interperszonális rugalmasság
Visszacsatolási készség
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 35%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Tapasztalatok értelmezése 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 5%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A közösségi szociális munka fogalma, formái és folyamata: szociális tervezés,
közösségfejlesztés, közösségszervezés, szociális akció
A szükségletek és erőforrások feltárása, felmérési módszerek kiválasztása, a felmérés
folyamata
A közösségi gyakorlat taktikái és technikái
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/1.3/1359-06
A tananyagelem megnevezése:
A közösségi szociális munka gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felmérést készít a helyi társadalom szerkezetéről, annak változásairól
Kapcsolatot tart a hivatal többi szervezeti egységének munkatársával, a jelzőrendszer
tagjaival
Értelmezi a szociális ügyek ellátására vonatkozó helyi döntési kompetenciákat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A közösségi szociális munka
C típus A civil szervezetek jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
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:
Problémaelemzés, -feltárás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Elhivatottság, elkötelezettség
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Adekvát kommunikáció
Interperszonális rugalmasság
Visszacsatolási készség
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Tanulói tevékenységformák:
Információk és adatok gyűjtése a közösségi működésről 10%
/Információk és adatok önálló rendszerezése 5%
Részvétel közösségi rendezvények és akciók szervezésében 70%
Tapasztalatok értelmezése 10%
Esetleírás készítése tapasztalatok alapján 5%
A képzési helyszín jellege:
Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény
Képzési idő:
12 óra gyakorlat 3fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A helyi közösségi szociális munka tanulmányozása, a helyi társadalom
önszerveződéseinek, önsegítő szervezeteinek megismerése
Részvétel közösségi munkában
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024/2.0/1359-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/2.1/1359-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános statisztika
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Képet ad a döntéshozók számára az ügyfélkörük szociális helyzetéről
Ügyfélforgalmi adatok elemzését végzi, statisztikai beszámolókat készít
Összegyűjti a döntés-előkészítéshez szükséges információkat
Adatokat szolgáltat fegyelmi, szabálysértési, polgári, büntető vagy egyéb eljárás
kezdeményezéséhez
Környezettanulmányt készít társintézmények és hatóságok megkeresésére
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Általános statisztikai alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Kézírás
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
4. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
5. szint Elemi számolási készség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános ismeretek speciális helyzetekben való alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
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Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Statisztika fogalma, módszertana, statisztikai sorok, táblák, típusai, az adatgyűjtés
megszervezésének szakaszai
Viszonyszámok fajtái és középértékek, grafikus ábrázolás
A statisztika állami szabályozása (statisztikai törvény, OSAP)
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/2.2/1359-06
A tananyagelem megnevezése:
Háztartás és szociális statisztika
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Képet ad a döntéshozók számára az ügyfélkörük szociális helyzetéről
Ügyfélforgalmi adatok elemzését végzi, statisztikai beszámolókat készít
Összegyűjti a döntés-előkészítéshez szükséges információkat
Adatokat szolgáltat fegyelmi, szabálysértési, polgári, büntető vagy egyéb eljárás
kezdeményezéséhez
Környezettanulmányt készít társintézmények és hatóságok megkeresésére
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Háztartási statisztika
B típus Szociális statisztika
B típus Általános statisztikai alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Kézírás
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
4. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
5. szint Elemi számolási készség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános ismeretek speciális helyzetekben való alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
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Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
25 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Háztartás, család fogalma, a jövedelem-felmérés jellemzői, a jövedelemkülönbségek
mérőszámai, a jövedelmi viszonyok alakulása hazánkban
Országos statisztikai adatgyűjtés körébe tartozó szociális adatfelvételek és jellemzőik, a
pénzbeli ellátásokra vonatkozó adatgyűjtés alapadatai, feldolgozásuk
Intézményhálózatra vonatkozó adatgyűjtés alapadatai, feldolgozásuk, önkéntes
adatgyűjtések szervezésével szemben támasztott követelmények
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/2.3/1359-06
A tananyagelem megnevezése:
Demográfia
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Képet ad a döntéshozók számára az ügyfélkörük szociális helyzetéről
Ügyfélforgalmi adatok elemzését végzi, statisztikai beszámolókat készít
Összegyűjti a döntés-előkészítéshez szükséges információkat
Adatokat szolgáltat fegyelmi, szabálysértési, polgári, büntető vagy egyéb eljárás
kezdeményezéséhez
Környezettanulmányt készít társintézmények és hatóságok megkeresésére
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Demográfia
B típus Általános statisztikai alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Kézírás
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
4. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
5. szint Elemi számolási készség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános ismeretek speciális helyzetekben való alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Demográfia fogalma, demográfiai mutatószámok (termékenység, halálozás,
házasságkötés), a hazai demográfiai folyamatok alakulása
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/2.4/1359-06
A tananyagelem megnevezése:
Statisztika és demográfia gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Képet ad a döntéshozók számára az ügyfélkörük szociális helyzetéről
Ügyfélforgalmi adatok elemzését végzi, statisztikai beszámolókat készít
Összegyűjti a döntés-előkészítéshez szükséges információkat
Adatokat szolgáltat fegyelmi, szabálysértési, polgári, büntető vagy egyéb eljárás
kezdeményezéséhez
Környezettanulmányt készít társintézmények és hatóságok megkeresésére
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Általános statisztikai alapismeretek
B típus Háztartási statisztika
B típus Szociális statisztika
B típus Demográfia
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Kézírás
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
4. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
5. szint Elemi számolási készség
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános ismeretek speciális helyzetekben való alkalmazása
Problémaelemzés, -feltárás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
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Táblaszerkesztés 25%
Grafikus ábrázolás 15%
Statisztikai évkönyvek használata 10%
Szociális statisztikai adatok elemzése 25%
Demográfiai adatok megkeresése, értelmezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
17 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános statisztika módszereinek gyakorlása: táblaszerkesztés, viszonyszámok,
grafikus ábrázolás
Statisztikai évkönyvek használata, adatok értelmezése
A szociális területre vonatkozó adatok szöveges elemzése, statisztikai felmérés tervezése
egy-egy témakörben
Demográfiai adatok megkeresése, értelmezése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/3.1/1359-06
A tananyagelem megnevezése:
A szociális intézményekben történő döntés-előkészítés gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megfelel a közszolgálati jogviszonyból származó magatartási követelményeknek
Együttműködik a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, és egyéb jóléti
intézményekkel, civil szervezetekkel
Kapcsolatot tart a hivatal többi szervezeti egységének munkatársával, a jelzőrendszer
tagjaival
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az egyénekkel és családokkal végzendő szociális munka
B típus A szociális alapszolgáltatások
B típus A szakosított ellátások
B típus Az intézményi jogviszony szabályai
B típus A szociális ellátó intézmények szervezése és működtetése
B típus Adminisztráció
B típus Ügyvitel és ügykezelés
B típus Ügyiratkezelés, titkos ügyiratkezelés
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
3. szint Gépírás
5. szint Irodatechnikai eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános ismeretek speciális helyzetekben való alkalmazása
Problémaelemzés, -feltárás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Elhivatottság, elkötelezettség
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Interperszonális rugalmasság
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Esetmegfigyelés 25%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 50%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Tapasztalatok értelmezése 10%
Esetleírás készítése tapasztalatok alapján 5%
A képzési helyszín jellege:
Személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény
Képzési idő:
15 óra gyakorlat 2fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szociális ellátásokkal kapcsolatos döntés-előkészítés folyamatának figyelemmel kísérése
Környezettanulmány készítése, jegyzőkönyvek vezetése
Konkrét, már lezárt esetek tanulmányozása, egyének, családok előtörténetének
megismerése dokumentumokból
Adatgyűjtés kliensek szociális helyzetéről, kapcsolatairól, részvétel erőforrások
feltárásában
A helyi társadalom szociális problémáinak, szociálpolitikai célcsoportjainak megismerése
A helyi közösségi szociális munka tanulmányozása, a helyi társadalom
önszerveződéseinek, önsegítő szervezeteinek megismerése, részvétel közösségi munkában
Információnyújtás, tájékoztatás az intézménybe érkező kliensek számára
Kapcsolattartás más szociális feladatokat ellátó intézménnyel, hatósággal
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/3.2/1359-06
A tananyagelem megnevezése:
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményekben történő döntés-előkészítés
gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kapcsolatot tart a hivatal többi szervezeti egységének munkatársával, a jelzőrendszer
tagjaival
Együttműködik a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, és egyéb jóléti
intézményekkel, civil szervezetekkel
Megfelel a közszolgálati jogviszonyból származó magatartási követelményeknek
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A gyermek- és ifjúságvédelem
B típus A gyermekvédelem pszichológiai vonatkozásai
B típus A gyermekjóléti alapellátások
B típus A gyermekvédelmi szakellátások
B típus A gyermekvédelmi gondoskodás formái
B típus A gyámügyi igazgatás szervezete és feladatai
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B típus A gyámság feladatai és szabályai
B típus Ügyiratkezelés, titkos ügyiratkezelés
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
3. szint Gépírás
5. szint Irodatechnikai eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános ismeretek speciális helyzetekben való alkalmazása
Problémaelemzés, -feltárás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Elhivatottság, elkötelezettség
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Adekvát kommunikáció
Interperszonális rugalmasság
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Esetmegfigyelés 25%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 50%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Tapasztalatok értelmezése 10%
Esetleírás készítése tapasztalatok alapján 5%
A képzési helyszín jellege:
Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi intézmény
Képzési idő:
13 óra gyakorlat 2fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gyermekjóléttel, gyermekvédelemmel kapcsolatos döntés-előkészítés folyamatának
figyelemmel kísérése
Környezettanulmány készítése, jegyzőkönyvek vezetése
Konkrét, már lezárt gyermekvédelmi ügyek tanulmányozása
Egyének, családok előtörténetének megismerése dokumentumokból
Részvétel erőforrások feltárásában
Információnyújtás, tájékoztatás az intézménybe érkező kliensek számára
Kapcsolattartás más gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatokat ellátó intézménnyel,
hatósággal, a jelzőrendszer tagjaival
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/3.3/1359-06
A tananyagelem megnevezése:
Az önkormányzati döntés-előkészítés gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megfelel a közszolgálati jogviszonyból származó magatartási követelményeknek
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Együttműködik a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, és egyéb jóléti
intézményekkel, civil szervezetekkel
Kapcsolatot tart a hivatal többi szervezeti egységének munkatársával, a jelzőrendszer
tagjaival
Adatokat szolgáltat fegyelmi, szabálysértési, polgári, büntető vagy egyéb eljárás
kezdeményezéséhez
Eligazodik a jogszabályok hierarchiájában, a döntéshozatal rendszerében
Összegyűjti a döntés-előkészítéshez szükséges információkat
Ügyfélforgalmi adatok elemzését végzi, statisztikai beszámolókat készít
Környezettanulmányt készít társintézmények és hatóságok megkeresésére
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A közigazgatási eljárás szabályai
B típus Az önkormányzatok általános feladatai és szervezetei
B típus A szociális igazgatás szervezete
B típus A szociális igazgatás általános szabályai
B típus A pénzbeli és természetbeni ellátások
B típus A családtámogatások rendszere
B típus Az ellátások igényléséhez szükséges dokumentumok követelményei
C típus Új intézmények létrehozásával kapcsolatos adminisztráció
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépírás
5. szint Irodatechnikai eszközök használata
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémaelemzés, -feltárás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Elhivatottság, elkötelezettség
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Adekvát kommunikáció
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Esetmegfigyelés 25%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 50%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Tapasztalatok értelmezése 10%
Esetleírás készítése tapasztalatok alapján 5%
A képzési helyszín jellege:
Települési önkormányzat szociális ellátásokkal foglalkozó osztálya
Képzési idő:
22 óra gyakorlat 2fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Az önkormányzatoknál történő szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátásokkal
kapcsolatos döntés-előkészítés folyamatának figyelemmel kísérése
Környezettanulmány készítése
A helyi társadalom szociálpolitikai célcsoportjainak megismerése
Konkrét, lezárt szociális és gyámügyi igazgatási ügyek tanulmányozása
Közreműködés előterjesztések, kérelmek megszövegezésében, jogszabályok
értelmezésében, jegyzőkönyvek vezetése
Információnyújtás, tájékoztatás a hivatalba érkező ügyfelek számára
Kapcsolattartás más szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokat ellátó
intézménnyel, hatósággal
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024/1.0/1360-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/1.1/1360-06
A tananyagelem megnevezése:
Szociális csoportmunka
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a helyi szükségletek, igények feltárásában
Közreműködik pályázatok előkészítésében
Közreműködik a szociálpolitikai kerekasztal működtetésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A szociális csoportmunka
B típus A szociális munka
B típus Az egyénekkel és családokkal végzendő szociális munka
Hozzárendelt szakmai készségek:
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:
Problémaelemzés, -feltárás
Általános ismeretek speciális helyzetekben való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Elhivatottság, elkötelezettség
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Adekvát kommunikáció
Kezdeményezőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 35%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Tapasztalatok értelmezése 10%
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azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma
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Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 5%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Csoportszoba
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A csoportmunka alkalmazásának lehetőségei a szociális munkában. A szociális
csoportmunka modelljei és típusai
A csoportokkal végzendő szociális munkához szükséges ismeretek, készségek.
Csoporttípusok, csoportdinamikai jelenségek
A szociális csoportmunka folyamata és fázisai, a csoportfejlődés modellje
Csoport tervezése, elindítása, vezetése, lezárása
Önsegítő csoportok sajátosságai
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/1.2/1360-06
A tananyagelem megnevezése:
Szociális csoportmunka gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a helyi szükségletek, igények feltárásában
Közreműködik pályázatok előkészítésében
Közreműködik a szociálpolitikai kerekasztal működtetésében
Közreműködik az önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepciójának
előkészítésében, megalkotásában
Részt vesz a szociális szolgáltatások eredményességére vonatkozó hatásvizsgálatokban
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A szociális csoportmunka
B típus A szociális munka
B típus Az egyénekkel és családokkal végzendő szociális munka
Hozzárendelt szakmai készségek:
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:
Problémaelemzés, -feltárás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Értékelési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Elhivatottság, elkötelezettség
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Adekvát kommunikáció
321

Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Részvétel a csoportok szervezésében 10%
Csoportmunka végzése a csoportvezető segítőjeként 70%
Tapasztalatok értelmezése 10%
Információk és adatok önálló rendszerezése 5%
Esetleírás készítése tapasztalatok alapján 5%
A képzési helyszín jellege:
Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények
Képzési idő:
20 óra gyakorlat 2fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Megfigyelési feladatok: csoporttípusok, a csoport belső viszonyai, a csoportban kialakult
szerepek, a csoportfolyamatok működése, a vezetési stílus, a kommunikáció, a
metakommunikáció, kommunikációs hibák csoportfejlődési szakaszai
Részvétel és részfeladatok végzése a csoportfolyamatokban (tervezés, szervezés), a
csoportfejlődés szakaszainak és a csoportszerepek érzékelése, a csoportmunka
lezárásában való részvétel
A saját munka és csoportban betöltött szerep értékelési képessége
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/2.1/1360-06
A tananyagelem megnevezése:
Az államháztartás szerkezete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Közreműködik pályázatok előkészítésében
Mozgósítja a szükségletek kielégítése érdekében a társadalmi erőket, helyi erőforrásokat,
önszerveződéseket
Részt vesz a szükségleteknek megfelelő új intézmények és szolgáltatások kialakításában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az államháztartás rendszere
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
4. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
5. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános ismeretek speciális helyzetekben való alkalmazása
Problémaelemzés, -feltárás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
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Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 35%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Ábraértelmezés 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 5%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az államháztartás szerkezete, alrendszerei, a jövedelmek keletkezése, újraelosztása
A kincstár fogalma és szerepe, a központi költségvetés tervezése, felépítése, a központi
költségvetés által közvetlenül finanszírozott szociális ellátások
Az adózási alapelvek, az adók típusai, adójellegű bevételek, a helyi adók szerepe, az
adózás alapfogalmai, a hazai adórendszer főbb jellemzői, a személyi és családi
jövedelemadózás közötti különbségek, a szociális ellátások és az adórendszer kapcsolata

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/2.2/1360-06
A tananyagelem megnevezése:
A Társadalombiztosítási és Munkaerő-piaci Alapok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Közreműködik pályázatok előkészítésében
Mozgósítja a szükségletek kielégítése érdekében a társadalmi erőket, helyi erőforrásokat,
önszerveződéseket
Részt vesz a szükségleteknek megfelelő új intézmények és szolgáltatások kialakításában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A Társadalombiztosítási Alap
C típus A Munkaerőpiaci Alap
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
4. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
5. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános ismeretek speciális helyzetekben való alkalmazása
Problémaelemzés, -feltárás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
324

Közérthetőség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 35%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Ábraértelmezés 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 5%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A Társadalombiztosítási alapok által finanszírozott ellátások, az alapok bevételei
A Munkaerő-piaci Alap által finanszírozott szolgáltatások, ellátások, és a Munkerő-piaci
Alap bevételei
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/2.3/1360-06
A tananyagelem megnevezése:
A helyi önkormányzatok költségvetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Közreműködik pályázatok előkészítésében
Mozgósítja a szükségletek kielégítése érdekében a társadalmi erőket, helyi erőforrásokat,
önszerveződéseket
Részt vesz a szükségleteknek megfelelő új intézmények és szolgáltatások kialakításában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A helyi önkormányzatok költségvetése
B típus A szociális és gyermekvédelmi intézmények finanszírozása
B típus Az önkormányzatok általános feladatai és szervei
B típus A közigazgatási eljárás szabályai
B típus A szociális igazgatás szervezete
B típus A szociális igazgatás általános szabályai
B típus A pénzbeli és természetbeni ellátások
B típus A családtámogatások rendszere
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
4. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
5. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános ismeretek speciális helyzetekben való alkalmazása
Problémaelemzés, -feltárás
Gyakorlatias feladatértelmezés
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 35%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Ábraértelmezés 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 5%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
23 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A helyi önkormányzatok forrásai, a helyi és központi adózás kapcsolata, működési
bevételek, hitelek szerepe
Az önkormányzati költségvetés felépítése, szerkezete, az állami támogatások funkciói,
típusai
A pénzbeli szociális és gyermekjóléti ellátások finanszírozása, a szociális, gyermekjóléti és
gyermekvédelmi szolgáltatások állami támogatása, a szakmai követelmények és a
költségvetési lehetőségek összeegyeztetése, a szociális ellátások helyi tervezése

4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/2.4/1360-06
A tananyagelem megnevezése:
A költségvetési szervek és nem állami szervek gazdálkodása, finanszírozása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Közreműködik pályázatok előkészítésében
Mozgósítja a szükségletek kielégítése érdekében a társadalmi erőket, helyi erőforrásokat,
önszerveződéseket
Részt vesz a szükségleteknek megfelelő új intézmények és szolgáltatások kialakításában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A költségvetési szervek gazdálkodása
C típus A nem állami szervek finanszírozása
B típus A szociális és gyermekvédelmi intézmények finanszírozása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
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4. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
5. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános ismeretek speciális helyzetekben való alkalmazása
Problémaelemzés, -feltárás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 35%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Ábraértelmezés 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 5%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
21 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A költségvetési szervek fogalma típusai, az ágazati osztályozás, szakágazati rend
A költségvetési szervek pénzellátása, a gazdálkodás pénzügyi folyamata, számviteli
rendje, belső ellenőrzés
A nem állami szervek fogalma, típusai, a nem állami szervek által végzett szociális és
gyermekvédelmi feladatok támogatása
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/2.5/1360-06
A tananyagelem megnevezése:
A szociális és gyermekvédelmi intézmények költségvetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokat ellátó intézmények
ellenőrzésében
Részt vesz a szükségleteknek megfelelő új intézmények és szolgáltatások kialakításában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A szociális és gyermekvédelmi intézmények finanszírozása
B típus A szociális alapszolgáltatások
B típus A szakosított ellátások
B típus Az intézményi jogviszony szabályai
B típus A szociális ellátó intézmények szervezése és működtetése
B típus A gyermek- és ifjúságvédelem
B típus A feladatokkal kapcsolatos nyilvántartások
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B típus Az ellátások igényléséhez szükséges dokumentumok követelményei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános ismeretek speciális helyzetekben való alkalmazása
Problémaelemzés, -feltárás
Értékelési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kezdeményezőkészség
Közérthetőség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Költségvetéssel kapcsolatos nyilvántartások vezetése 35%
Pénzkezeléssel kapcsolatos adminisztráció gyakorlása 35%
Tapasztalatok értelmezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
35 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szociális és gyermekvédelmi intézmények sajátos pénzügyi szabályai: térítési, illetve
gondozási díj megállapítása
Bevételek kezelése
Zsebpénzzel, költőpénzzel kapcsolatos feladatok, az ellátottak pénzének kezelésére
vonatkozó szabályok
Pályázatokkal kapcsolatos szabályok, feladatok
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
024/2.6/1360-06
A tananyagelem megnevezése:
Szolgáltatások szervezésének gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Közreműködik jelentések, testületi előterjesztések készítésében
Ügyfélforgalmi adatokból következtet a szociális ellátások hiányosságaira
Közreműködik a szociális hiányoktól leginkább szenvedőcsoportok felkutatásában
Közreműködik az önkormányzat szociális témájú rendelettervezeteinek megalkotásában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
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C típus Statisztikai alapismeretek
C típus Háztartási statisztika
B típus Szociális statisztika
B típus A közösségi szociális munka
B típus Az intézményi nyilvántartások
B típus Az intézményi adminisztrációs rendszerek
C típus Új intézmények létrehozásával kapcsolatos adminisztráció
B típus Adminisztráció
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
3. szint Gépírás
5. szint Irodatechnikai eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános ismeretek speciális helyzetekben való alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Értékelési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kezdeményezőkészség
Közérthetőség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Esetmegfigyelés 25%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 50%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Tapasztalatok értelmezése 10%
Esetleírás készítése tapasztalatok alapján 5%
A képzési helyszín jellege:
Önkormányzati hivatal
Képzési idő:
7 óra gyakorlat 3fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A helyi önkormányzat költségvetésének tanulmányozása
A szociális és gyermekjóléti ellátásokkal kapcsolatos pénzügyi feladatok tanulmányozása
A szociális intézmények pénzforrási lehetőségeinek megismerése, pályázatokkal
kapcsolatos ügyintézői munkálatok
Ügyfélforgalmi adatok elemzése, szociális hiányok feltárásában való részvétel
Közreműködés új intézmények kialakításában, meglévő intézmények ellenőrzésében
A fenti feladatokkal kapcsolatos ügyintézői, nyilvántartási, adminisztrációs munka
gyakorlása
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