
III.  A TOVÁBBKÉPZÉS TARTALMÁRA, SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEIRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

III. 1.  A továbbképzés részletes tematikája, a megvalósítás módja, ütemezése: 
 

A továbbképzés egységeinek / előadásainak/ megnevezése, az egyes elemek 
résztémáinak rövid tartalmi ismertetése 

Az egyes tartalmi 
részek óraszáma / 

időtartama 

Módszerek/munkaformák 
egységenként 

Az előadó/tréner neve, képzettsége, 
szakterülete 

I. Jogi ismeretek    

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
utóbbi években elfogadott változásainak elemzése, a tendenciák értelmezése, 
megvalósításuk helyzete, dilemmái. A szociális szolgáltatástervezés jelentősége 

3 óra Előadás, konzultáció Urbánné Sőregi Katalin szociális 
szakigazgatás-szervező 

A szociális törvény egyes végrehajtási rendeleteinek lényeges változásai 
- 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet szakdolgozói létszámra vonatkozó 

előírásai,  
- 9/1999. (XI.24.) SZCSM rendelet 

1 óra Előadás, konzultáció Urbánné Sőregi Katalin szociális 
szakigazgatás-szervező 

A 2010. január 1-jén hatályba lépett, a szociális szolgáltatók és intézmények 
működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII.29.) 
Kormányrendelet előírásai, változások a működési engedélyezést korábban 
szabályozó 188/1999. (XII.16.) Kormányrendelethez képest 

1 óra Előadás, konzultáció Urbánné Sőregi Katalin szociális 
szakigazgatás-szervező 

. A szociális szolgáltatásokat generálisan érintő adatvédelmi szabályok, 
jogvédelmi ismeretek, esélyegyenlőségi követelmények 

- 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és 
esélyegyenlőségük biztosításáról 

- 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű 
adatok nyilvánosságáról 

2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az 
esélyegyenlőség előmozdításáról 

2 óra Előadás, konzultáció Urbánné Sőregi Katalin szociális 
szakigazgatás-szervező 

http://www.egyenlobanasmod.hu/data/Ebktv_20100430.pdf
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A szociális intézmények finanszírozására vonatkozó alapvető szabályok, a 
finanszírozási gyakorlat változásai napjainkban. A finanszírozási rendszer 
kapcsolata a gyakorlati szakmai tevékenységekkel. 

- A Magyar Köztársaság 2009. és 2010. évi költségvetéséről szóló 
törvények 

- Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami támogatásáról szóló 
213/2009. (IX.29.) Kormányrendelet 

A személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos eljárásokban 
közreműködő szakértőkre, szakértői szervekre vonatkozó részletes szabályokról 
szóló 340/2007. (XII.15.) Kormányrendelet 

1 óra Előadás, konzultáció Urbánné Sőregi Katalin szociális 
szakigazgatás-szervező 

Összesen:  8 óra   

II. A szociális képzések rendszere    

A felsőoktatás képzési keretében megvalósuló képzések tartalma, rendszere, mely  
ismeretek segítik a tereptanári munka tervezését. 

4 óra Előadás, konzultáció Dr. Szarvák Tibor 
szociálpolitikus 

A kapcsolódó képzési szintek tartalmának törvényi szabályozottsága 
Felsőoktatási törvény 
Szakképzési törvény 

4 óra Előadás, konzultáció Dr. Szarvák Tibor 
szociálpolitikus 

A terephelyekkel szemben támasztott követelmények – az akkreditáció tartalmi elemei 
(a terepoktatásra vállalkozó intézmények minősítési szempontjai: az adott intézmény 
eddigi tevékenységei, a gyakorlati képzés intézményi feltételei, a gyakorlati képzés 
intézményen belüli irányításrendszere) 
  

4 óra Előadás, konzultáció Dr. Szarvák Tibor  
szociálpolitikus 

A szociális szakemberek képzése során megjelenő különféle gyakorlati típusok rendje, 
tartalma (laikus-monitorozó- integráló ún. nagy gyakorlat a képzés végén) 

4 óra Előadás, konzultáció Dr. Szarvák Tibor 
szociálpolitikus 

 
Összesen: 

16 óra   

III. A terepoktatás módszertana    

Valamennyi gyakorlat helye a képzési rendszeren belül,az egyes gyakorlati szintek, a 
képző intézmények elvárásai a gyakornok hallgató ill. a terepgyakorlatot vezető tereptanár 
feladatai. Az optimális terepoktatás feltételei. 

3 óra Előadás, konzultáció, 
csoportos munka 

Dr. Nagyné Varga Ilona 
szociálpolitikus 

A terepgyakorlatok rendszere,a gyakorlatok dokumentumai,  a gyakorlat értékelésének 
szempontjai. 

5 óra Előadás, konzultáció, 
kiscsoportos munka 

Dr. Nagyné Varga Ilona 
szociálpolitikus 

Tereptanári szerepek- játszmák: A terepoktatás személyi feltételeinek javítása. 5 óra Előadás, konzultáció, 
csoportos munka 

Dr. Nagyné Varga Ilona 
szociálpolitikus 



Didaktikai elemek a tapasztalati tanulás folyamatában. A terepgyakorlatok rendszerének 
megújulása. 
 

3 óra Csoportos munka Dr. Nagyné Varga Ilona 
szociálpolitikus 

Összesen: 16 óra   

Tereptanári szakmai készségfejlesztés    

A bizalom, kíváncsiság, empátia, az önálló döntéshozatal (mérlegelés, 
felelősségvállalás)rugalmasság az öntudatosság fejlesztése, fokozása csoporton belül, az 
érzelmi intelligencia fokozása. 

5 óra 
(1 alkalom) 

Csoportos tréning, 
helyzetgyakorlatok 

Tomborné Szőllősi Zsuzsanna 
Szociális munkás – mentálhigiénés szakember 

Konstruktív konfliktuskezelés gyakorlata. Agresszió és a stressz hatékony kezelése a 
terepgyakorlat vezetése során. Hatékony kommunikáció fejlesztése. 

5 óra 
(1 alkalom) 

Helyzetgyakorlatok,  
dramatikus elemek, 
csoportos tréning 

Tomborné Szőllősi Zsuzsanna 
Szociális munkás – mentálhigiénés szakember 

Szerepek tisztázása, gyakornok- tereptanár, gyakornok – intézmény, tereptanár – 
intézmény, gyakornok- kliens. A szerepekből adódó konfliktusok konstruktív kezelése. 

6 óra 
(1 alkalom) 

Csoportos tréning, 
helyzetgyakorlatok 

Tomborné Szőllősi Zsuzsanna 
Szociális munkás – mentálhigiénés szakember 

 
Összesen: 

 
16 óra 

  

Vizsga 
Írásbeli számonkérés, a képzés értékelése, visszajelzés a tanfolyamról, kérdőív kitöltése. 
A tanfolyam zárása. 

 
4 óra 
(1 alkalom) 

 
Tesztírás 

Tomborné Szőllősi Zsuzsanna 
Szociális munkás – mentálhigiénés szakember 

A képzés teljes óraszáma: 60 óra   

 

IV. A TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM TARTALMÁNAK RÉSZLETES KIFEJTÉSE  

A TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM CÉLJA: 
A SZOCIÁLIS ALAP- ÉS SZAKELLÁTÁS TERÜLETÉN DOLGOZÓ SZAKEMBEREK ISMERETINEK, KÉSZSÉGEINEK  
FEJLESZTÉSE, MELY A HATÉKYONY TEREPOKTATÁS FELTÉTELEIT BIZTOSÍTJÁK. 
 
TEMATIKUS EGYSÉGEI: 
JOG  ( 8 ÓRA) 
1993. évi III. törvény utóbbi években elfogadott változásainak elemzése. A szociális szolgáltatástervezés. 
A szociális törvény egyes végrehajtási rendeleteinek lényeges változásai. 
 
SZOCIÁLIS KÉPZÉSEK RENDSZERE (16 ÓRA) 
A KÜLÖNBÖZŐ KÉPZÉSI SZINTEKEN MEGVALÓSULÓ SZOCIÁLIS KÉPZÉSEK TARTALAMA, A GYAKORLATOK 



RENDSZERE, MELY SEGÍTI A TEREPTANÁRI OKTATÓI MUNKA TERVEZÉSÉT. 
A KÜLÖNFÉLE KÉPZÉSI SZINTEK TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSAI. 
A TEREPHELYEKKEL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK, AZ AKKREDITÁCIÓ 
AZ EGYES GYAKORLATOK TARTALMA, REDJE, A FELSŐOKTATÁS KERETEIN BELÜL. 
 
A TEREPOKTATÁS MÓDSZERTANA (16 ÓRA) 
A GYAKORLATOK HELYE A KÉPZÉSI RENDSZEREN BELÜL. 
A KÉPZŐ INTÉZMÉNYEK ELVÁRÁSAI. TISZTÁZOTT KERETEK KIALAKÍTÁSA. 
A GYAKORNOK ÉS A TEREPTANÁR FELADATAI 
DIDAKTIKAI ELEMEK A TAPASZTALATI TANULÁS FOLYMATÁBAN 
A TEREPGYAKORLATOK RENDSZERÉNEK MEGÚJULÁSA 
 A GYAKORLATOK DOKUMENTUMAI, AZ ÉRTÉKELÉS MÓDSZERTANI SZEMPONTJAI. 
 
SZAKMAI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS (16 ÓRA) 
ÉRZELMI INTELLIGENCIA FEJLESZTÉSE 
KONSTRUKTÍV KONFLIKTUSKEZELÉS 
AGRESSZIÓ ÉS STRESSZ MEGFELELŐ KEZELÉSE. 
SZEREPKONFLIKTUSOK FELDOLGOZÁSA 
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