
Szociális munka modulzáró vizsga tételei 
 

1. A professzionális segítés nemzetközi és hazai előzményei  

2. A szociális munka célja, feladata és szemlélete  

3. A segítés eszközrendszere  

4. A társadalmi támogatórendszerek működési sajátosságai  

5. Mutassa be a segítő beszélgetés módszertani sajátosságait!  

6. Az egyéni esetkezelő munka története, a szociális esetmunka definíciója  

7. Interperszonális segítségnyújtás a szociális munkában, a szociális kezelés definíciója  

8. A rendszer szemléletű megközelítés, az esetkezelés folyamata  

9. Problémamegoldó modell, készségek, jártasságok a modell alkalmazásához, felmérés, 

információforrások, interjú  

10. Krízisintervenció, krízis fogalma, krízist kiváltó helyzetek, okok, problémák  

11. Közösségi meghatározások, közösségi formák  

12. Szomszédsági munka, lokalitás, a szomszédság, mint funkcionális közösség, a 

szomszédság jelentősége, szerepe  

13. A közösségfejlesztés fogalma, célja, társadalmi időszerűsége és magyarországi 

gyakorlata  

14. A közösségfejlesztő készségei, képességei, szerepei, funkciói  

15. A közösségi szociális munka modelljei  

16. Az iskolai szociális munka gyakorlati modelljei  

17. Az iskolai szociális szolgáltatás tervezésének folyamata  

18. Az iskolai konfliktusok kezelésének modelljei  

19. A szociálpedagógus szakmai szerepei, feladatai  

20. A szociálpedagógus tanácsadó tevékenysége 
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