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Tantárgy kódja
Tantárgy elnevezése
Tantárgy oktatójának
neve

KSWGYJO
Gyermekjóléti Szolgálat munkájának bemutatása
Beosztása,
Szabóné Bánfalvi Katalin
Óraadó tanár

Tantárgy óraszáma

nappali tagozaton 2 tanóra/hét
levelező tagozaton 16 tanóra/félév
szeminárium,
őszi félév

Tanóra típusa
Meghirdetési időszak
Kreditszám
A tantárgy célja

tudományos
fokozata

3 kredit
A tantárgy célja az, hogy a hallgatók átfogó ismereteket kapjanak a
gyermekvédelmi rendszer alapfogalmairól, szerkezeti felépítéséről, jogi
szabályozásáról / kiemelten az alapellátásokról / és megfelelő tudást
szerezzenek a gyermekjóléti központok és szolgálatok munkájáról, annak
érdekében , hogy az elméletben tanultakat a gyakorlati munkában
eredményesen tudják hasznosítani.
(milyen ismereteket, jártasságokat ad, mire készít fel, maximum 300 karakter)

Szükséges előtanulmányok,
feltételezett tudásanyag

Tantárgyi leírás
A gyermekek jogainak ismertetése után a gyermekvédelmi rendszer
alapfogalmaival, szerkezeti felépítésével illetve jogi szabályozásával
/elsősorban az alapellátással/ foglalkozunk. A hatósági munkán belül
hangsúlyozottan
a védelembe vétel jelentőségét ismertetem a
hallgatókkal Az óra kiemelt témája a gyermekvédelmi központ illetve
szolgálat felépítése, feladatai, és a családgondozók munkamódszerei.
Esettanulmányokon
keresztül
szemléltetem
a
gyermekjóléti
szolgálatokban illetve a központokban folyó munka
nehézségit. A
szeminárium végét összefoglalással zárom.

(maximum 1200 karakter)

Kötelező irodalom :
1. Herczog Mária : Gyermekvédelmi Kézikönyv KJK-kerszöv Kft,
2. Szöllősi Gábor : A gyermekjóléti szolgáltatás előzményei,közpolitikai
kapcsolatati és funkciói Család, Gyermek, Ifjúság IX.évfolyam. 2004 /4
szám
3. Herczog Mária : A gyermekvédelem dilemmái Pont kiadó
4. Szöllősi Gábor: Szociális és gyermekvédelmi jog.JPTE
ÁJK.Továbbképző Szekció,Pécs 1998
5. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
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Ajánlott irodalom :
1 Nemes Gáborné : A gyermekvédelem története. Eszmélet 1996.3.
szám 69-71 o
2. Az emberi jogok tanítása és tanulása Kézikönyv
szociálismunkásoknak Pont Kiadó, Budapest, 1992.
3. Rácz Andrea-Szombathelyi Szilvia : A magyar gyermekvédelmi
rendszer Kapocs, IIIévf. 6 szám 2004 december
4.
A gyermekvédelem nemzetközi gyakorlata Gyermekvédelmi
Kézikönyvtár Pont kiadó Budapest 1994
(maximum 1200 karakter)

Ismeretek
ellenőrzésének módja
Tantárgy tárgyi
követelményei

szóbeli vizsga, írásbeli
projektor számítógép

