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A tantárgy oktatásának célja: 

A kurzus  célja  megismertetni  a  hallgatókkal  a  bentlakásos  intézmény  fogalmát,  működését,  a  gyermekek
elhelyezésére  létrejött  intézményi  formákat  (kollégium,  hetes  elhelyezés,  gyerekotthon,  javítóintézet,  stb.),  a
bentlakásos intézményekben alkalmazott  szakemberek szerepét,  feladatát.  Kiemelten foglalkozunk a következő
témákkal: kapcsolattartás a családokkal, a beáramlás és kikerülés okai, tendenciái, pedagógiai munka.

Fejlesztendő kompetenciaterületek: 

Ismeretek: pedagógiai módszerek, melyek a bentlakásos intézményekben beváltak (pl. drámapedagógia, jóvátételi
módszer,  élménypedagógia, kis csoportos foglalkozások). Képességek: egy kreatív foglalkozás megtervezése, a
tanult módszerek alkalmazására ötletek kidolgozása; különböző csoportokra szabott módszerek alkalmazása. 

Kötelező irodalom:

Dr. RÁCSKAY Jenő: A gyermekvédelem hazai intézményrendszere: A gyermekek védelmét szolgáló ellátások és az
azokat nyújtó intézmények Magyarországon. Jogi Forum Publikáció, 2017. 
LIDDLE, Matthew J.: Tanítani a taníthatatlant. Élménypedagógiai kézikönyv. Pressley Ridge Magyarország 
Alapítvány, Budapest, 2008.
BUJDOSÓ Judit: SzocKafé, 2004. április 28. Gyerekek a fekete dobozban - A gyermekvédelmi rendszer
problémái (http://3sz.hu/sites/default/files/uploaded/2004._aprilis_28._gyerekek_a_fekete_dobozban_-
_a_gyermekvedelmi_rendszer_problemai.pdf)

Ajánlott irodalom:
MÉSZÁROS Veronika – BÁRNAI Árpád: Az élménypedagógia egy lehetséges meghonosítási módja 
gyermekotthoni közegben. Új Pedagógiai Szemle 2010/1–2. sz., 55–72. o.

LOVAS Zsuzsa - HERCZOG Mária: Mediáció avagy a fájdalommentes konfliktuskezelés. Múzsák, Budapest, 
1999.

BEDE Nóra – BOTH Éva: Terepmódszertan - elmélet és gyakorlat. Kapocs 2011. X. évf. 3. szám.

Kurzustematika: 

1. Bentlakásos intézmények Magyarországon (a gyermekvédelem intézményrendszere)
2. Szociális, egészségügyi és pedagógiai szakellátás
3. A bekerülés és kikerülés okai, kritériumai (statisztikák)
4. Szakemberek az intézményekben
5. Nevelési módszerek csoportban és egyénileg
6. Utógondozás, fiatal felnőttek

Követelmények, értékelés:
- legalább 75%-os jelenlét a szemináriumi órákon
- egy egyéni vagy csoportos intézménylátogatáson való részvétel
- egy megfigyelt eset leírása és közös megvitatása

http://www.tegyesz.hu/file/Szakmai_informaciok/Kiadvanyok/bede-nora-%E2%80%93-both-eva---terepmodszertan,-elmelet-es-gyakorlat.pdf
https://moly.hu/alkotok/herczog-maria
https://moly.hu/alkotok/lovas-zsuzsa


Kurzus hirdetője:

WJLF Neveléstudományi tanszék

Félév:

2019/20. őszi szemeszter
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B. Aczél Anna, CSc, mb. oktató
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