
KÖVETELMÉNYEK  

 

 

 

Tantárgy neve A gyermekvédelem intézményrendszere 

Tantárgy kódja PDB2123L 

Meghirdetés féléve 5 

Kreditpont 2 

Heti kontaktóraszám (elm. + 

gyak.) 

1+0 

Félévi követelmény Koll. 

Előfeltétel (tantárgyi kód) PDB1006, PDB1009, PDB1204 

Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár 

Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár 

Tantárgyfelelős tanszék kódja SP 

 

 

 

Követelmények:  
 

A hallgatók alkalmazásszinten ismerkedjenek meg a gyermekvédelem intézményes 

Lehetőségeivel 

Tantárgyi  követelmények 

- a foglalkozásokon való részvétel – hiányzások száma max.: 3 alkalom 

- kollokviumra bocsátás előfeltétele:  a foglalkozásokon való aktív részvétel 

       Egy elemző kiselőadás tartása 

- szóbeli kollokvium 

Kötelező, ajánlott irodalom: 

Hazai Vera Herczog Mária/ szerk./: A gyermekvédelem nemzetközi gyakorlata. 

Pont 

Kiadó, Budapest, 1994 

Herczog Mária: A gyermekvédelem dilemmái. Gyermekvédelmi kiskönyvtár. 

Pont Kiadó, Budapest, 1996 

Strauszné Simonyi Erzsébet: Iskolai gyermekvédelem helye a gyermekvédelem 

rendszerében. Fővárosi Pedagógiai Intézet Budapest, 1998 

Volentics Anna: Gyermekvédelem és reszocializáció. Nemzeti Tankönyvkiadó, 

Budapest, 1996 

Veczkó József: A gyermekvédelem pedagógiai pszichológiai alapjai. 

Tankönyvkiadó Budapest, 1990 

 

 



 

KÖVETELMÉNYEK  

 

 

Tantárgy neve Integrált nevelés 

Tantárgy kódja SPB2304  

Meghirdetés féléve 5 

Kreditpont 2 

Heti kontaktóraszám (elm. + 

gyak.) 

0+1 

Félévi követelmény Gyakorlati jegy 

Előfeltétel (tantárgyi kód) SPB 1102 

Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr.Pornói Imre főiskolai tanár 

Tantárgy oktatója és beosztása Dr.Pornói Imre főiskolai tanár 

Tantárgyfelelős tanszék kódja SP 

 

 

 

Követelmények: Az  integrált nevelés elméleti ismereteinek gyakorlati 
alkalmazása iskolai  körülmények között  

Tantárgyi  követelmények 

- a foglalkozásokon való részvétel – hiányzások száma max.: 3 alkalom 

- A gyakorlati jegy megszerzésének feltételei: a megadott feladatok elvégzése 

 iskolai terepen, ennek írásbeli leírása, és a tereptanárral való együttműködést 

 igazoló tereptanári minősítés megszerzése 

1. Csányi Yvonne (szerk.): Együttnevelés-Speciális igenyű tanulok az iskolaban. Az 

integralt fejlesztes lehetősegei. Iskolafejlesztesi Alapitvany OKI Iskolafejlesztesi 

Kozpont, Budapest, 1993 

2. Madacsi Maria-Tarnai Ottone (szerk.): Integralt neveles. Szoveggyűjtemeny. 

Nyiregyhaza, 1997 

3. Educatio, 1999-Nyar. Ciganyok 

4. Radnoti Katalin (szerk.): A projektpedagogia, mint az integralt neveles egy 

lehetseges eszkoze,Bp. Educatio, 2008 

5. Nemeth Szilvia (szerk.): Integracio a gyakorlatban, Bp., OKI, 2006 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

KÖVETELMÉNYEK  

 

 

 

Tantárgy neve Gyermekvédelem az iskolában 

Tantárgy kódja CSM1002L 

Meghirdetés féléve 1 

Kreditpont 2 

Heti kontaktóraszám (elm. + 

gyak.) 

1-0 

Félévi követelmény kollokvium 

Előfeltétel (tantárgyi kód)  

Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár 

Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár 

Tantárgyfelelős tanszék kódja SP 

 

Követelmények:  

A hazai és a nemzetközi gyermekvédelem fejlődési tendenciáinak és törvénykezési 

folyamatának megismertetése. A gyermekvédelmi törvény és annak gyakorlati 

végrehajtására 

vonatkozó ismeretek elemzése. A hallgató ismerje meg a gyermekvédelmi szakellátás 

rendszerét, és kapcsolatát a közoktatási intézményekkel Prevenciós lehetőségek, 

módszerek, 

eljárások alkalmazása a gyermekvédelem területén. Európai kitekintés. 

 

- a foglalkozásokon való részvétel – hiányzások száma max.: 3 alkalom 

- kollokviumra bocsátás előfeltétele:  a foglalkozásokon való aktív részvétel 

       Egy elemző kiselőadás tartása 

- szóbeli kollokvium 

 

 

 Kötelező, ajánlott irodalom 

1. Herczog Mária: A gyermekvédelem dilemmái Gyermekvédelmi kiskönyvtár, Pont 

Kiadó, 

Budapest, 1997 

2. Veczkó József: gyermek-és ifjúságvédelem (Család- és gyermekérdekek APC-Stúdió, 

Gyula, 

2002. 

3. Veressné Gönczi Ibolya: A gyermekvédelem pedagógiája, Debrecen, 2002 kollokvium 

 

 

 

 

 

 



 

KÖVETELMÉNYEK  

 

Tantárgy neve A jólléti ellátások rendszere 

Tantárgy kódja CSM1003L 

Meghirdetés féléve 1 

Kreditpont 3 

Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2-0 

Félévi követelmény kollokvium 

Előfeltétel (tantárgyi kód)  

Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár 

Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár 

Tantárgyfelelős tanszék kódja SP 

 

 

Követelmények: 

A hallgatók átfogó ismereteket kapnak a szociológiai és szociálpolitikai 

alapismeretekről: az 

egyenlőtlenségek, a mobilitás problémáiról, társadalmi-, oktatási- és szociálpolitikai 

megoldásokról a jóléti társadalmakban, valamint a hazai gyakorlatban szociális 

biztonsággal 

összefüggő alapelvekről, a munkavégzés jogi feltételrendszeréről, a családtámogatás, a 

társadalombiztosítás és a munkanélküliek ellátásának rendszeréről. A hallgatók átfogó 

ismereteket kapnak a szociális ellátásra szoruló felnőtt- és kiskorúak számára biztosított 

állami 

és önkormányzati ellátórendszer működéséről, a gyermekvédelem és gyámügyi igazgatás 

feladatairól, a szülői felügyelet és gyámság kapcsolatáról 

 

- a foglalkozásokon való részvétel – hiányzások száma max.: 3 alkalom 

- kollokviumra bocsátás előfeltétele:  a foglalkozásokon való aktív részvétel 

       Egy elemző kiselőadás tartása 

- szóbeli kollokvium 

  

Kötelező, ajánlott irodalom 

Andorka R.: Bevezetés a nevelésszociológiába. Osiris, Bp., 1997 

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. tv. 

Herczog Mária: A gyermekvédelem dilemmái 

Laki László: Szegénység és következményei egy szociológiai kutatás tükrében. Belügyi 

Szemle 1999/2. 

Magyar Köztársaság Alkotmánya XII. fejezet 

 

 

 

 

 

 

 



 

KÖVETELMÉNYEK  

 

 

Tantárgy neve  
Integrált nevelés gyakorlat  

 

Tantárgy kódja SPB2305 L 

Meghirdetés féléve 5. 

Kreditpont: 2 

Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 30 óra gyakorlat  

Félévi követelmény Minősített aláírás 

Előfeltétel (tantárgyi kód) SPB1113 

Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr.Torkos Katalin főiskolai docens 

Tantárgy oktatója Dr. Pornói Imre főiskolai tanár 

Tantárgyfelelős tanszék kódja SP 

 

 

 

Követelmények: 
Az integráció lehetősége a fogyatékosoknál. A kisebbséghez tartozó gyermekek integrált oktatása.  

A szociálpedagógus feladata az integrált nevelés gyakorlatában.  

 
Az intézményekben végzett gyakorlati tevékenység. 5-8 oldal terjedelmű megfigyelési jegyzőkönyv készítése  

a meglátogatott intézményekben folyó munkáról, melyet szakmai elemzés, és személyes észrevételeinek  

megfogalmazása zár.  

 

 
 

 
 

7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db.)  
 

 

etek. ELTE-BGGYFK, Bp.  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

KÖVETELMÉNYEK  

 

 

Tantárgy neve  
A szociális gondoskodás története  

 

Tantárgy kódja SPF1105 
 

Meghirdetés féléve 1 

Kreditpont: 3 

Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 15+30 

Félévi követelmény kollokviium 

Előfeltétel (tantárgyi kód)  

Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár 

Tantárgy oktatója Dr. Pornói Imre főiskolai tanár 

Tantárgyfelelős tanszék kódja SP 

 

 

 

Követelmények: 

Annak bemutatása, hogy az emberi civilizáció története során, hogyan viszonyultak az emberek az elesettekhez, gyengékhez, betegekhez. 

Vizsgálja az egyes korok gyermeknevelési szokásait és elméleteit. Nyomon követi a gyermekkép alakulását. Végigkíséri a családdal és a 

gyermekkel kapcsolatos jogok alakulását. Kitér az egyes korszakok szociális gondoskodással kapcsolatos intézményeinek, szervezeteinek 

feladataira. 

 
 

 

7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db.)  
Pornói Imre: A szovicális gondoskodás történeti és elméleti alapjai. 

A Biblia 

Ferge Zsuzsa: Fejezetek a magyar szegénypolitika történetéből 

   Bp. 1986. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

KÖVETELMÉNYEK  

 

 

Tantárgy neve Gondolkodók a nevelésről 

Tantárgy kódja TKB 1101 

Meghirdetés féléve 3 

Kreditpont: 3 

Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+1  

Félévi követelmény Gyak.jegy 

Előfeltétel (tantárgyi kód)  

Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr.Pornói Imre főiskolai tanár 

Tantárgy oktatója Dr. Pornói Imre főiskolai tanár 

Tantárgyfelelős tanszék kódja SP 

 

 

 

Követelmények: 
A hallgatók a neveléstörténet nagy korszakainak problémáit felvető gondolkodók műveiből kiselőadásokat 

készítenek. Egy probléma megoldási lehetőségeiről 5 oldal terjedelmű dolgozatot készítenek a gyakorlati 

jegy megszerzése érdekében. 

 

 

 
 

 
 

7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db.)  
 

 

Horváth László–Pornói Imre: Neveléstörténet. Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza, 
2002  

–Pornói Imre: Szemelvények a nevelés történetéből. Élmény ’94 BT. 
Nyíregyháza, 2003  

–Pukánszky Béla: Neveléstörténet. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

KÖVETELMÉNYEK  

 

 

Tantárgy neve A nevelés történeti alapjai 2. 

Tantárgy kódja PDB1102, PDB1102 L 

Meghirdetés féléve 3 

Kreditpont: 3 

Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0  

Félévi követelmény Kollokvium 

Előfeltétel (tantárgyi kód)  

Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr.Pornói Imre főiskolai tanár 

Tantárgy oktatója Dr. Pornói Imre főiskolai tanár 

Tantárgyfelelős tanszék kódja SP 

 

 

 

Követelmények: 
A neveléstörténeti kurzus a XIX.-XX.századi pedagógiai reformok sorozatát tekinti át. A hallgatók az előadások anyagából és a rendelkezésre álló 

tankönyvekből tudnak felkészülni a szóbeli vizsgára. 

 

 

 
 

 
 

7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db.)  
 

 

Horváth László–Pornói Imre: Neveléstörténet. Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza, 
2002  

–Pornói Imre: Szemelvények a nevelés történetéből. Élmény ’94 BT. 
Nyíregyháza, 2003  

–Pukánszky Béla: Neveléstörténet. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996  

th András: A reformpedagógia múltja és jelene. Bp. 1996  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

KÖVETELMÉNYEK  

 

 

Tantárgy neve Szociálterápiás szerepjáték 

Tantárgy kódja CGB 2010,   2010LSPF 1312 

Meghirdetés féléve 3 

Kreditpont: 2 

Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 30 óra gyakorlat  

Félévi követelmény Minősített aláírás 

Előfeltétel (tantárgyi kód)  

Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr.Pornói Imre főiskolai tanár 

Tantárgy oktatója Dr. Pornói Imre főiskolai tanár 

Tantárgyfelelős tanszék kódja SP 

 

 

 

Követelmények: 
A tréningen való aktív részvétel 

 

 

 
 

 
 

7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db.)  
 

 
 

 


