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Tantárgy neve
Tantárgy kódja
Meghirdetés féléve
Kreditpont
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Tantárgyfelelős neve és beosztása
Tantárgy oktatója és beosztása
Tantárgyfelelős tanszék kódja

Szociális gondoskodás története
SPB1401L
2
3
koll
Dr. Pornói Imre főiskolai tanár
Dr. Pornói Imre főiskolai tanár
SP

A tantárgy elsajátításának célja:
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.
Tantárgyi követelmények
--

szóbeli kollokvium

Kötelező, ajánlott irodalom:
- Aries, Philippe: Gyermek, család, halál. Gondolat, Budapest, 1987
- Gergely Ferenc: A magyar gyermekvédelem története (1867-1991). Püski, Budapest, 1997.
- Egyed Mária - Gyulavári Tamás: Az Európai Közösség szociálpolitikája a kezdetektől a
Maastrichti Szerződésig. Kiadja az Integrációs Stratégiai Munkacsoport. Budapest, Aristone
97. Bt. 1998. p. 75. (Európai tükör. Műhelytanulmányok 44.) Bibliogr. 69-70. és a
jegyzetekben. Angol kiv.*
- Sipos Katalin: Az Európai Unió szociálpolitikája. Szociális jogok Maastricht előtt és után.
Acta Humana. Emberi jogi közlemények, 22-23. sz. 1996. p. 105-123.
- Pornói Imre: A szociális gondoskodás története. Krúdy K. Nyíregyházi Főiskola, 2008
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A tantárgy elsajátításának célja:
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.
Tantárgyi követelmények
-

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

-

kollokviumra bocsátás előfeltétele:

a foglalkozásokon való aktív részvétel.

Elemző kiselőadások tartása.
-

szóbeli kollokvium

Kötelező, ajánlott irodalom:
- Aries, Philippe: Gyermek, család, halál. Gondolat, Budapest, 1987
- Gergely Ferenc: A magyar gyermekvédelem története (1867-1991). Püski, Budapest, 1997.
- Egyed Mária - Gyulavári Tamás: Az Európai Közösség szociálpolitikája a kezdetektől a
Maastrichti Szerződésig. Kiadja az Integrációs Stratégiai Munkacsoport. Budapest, Aristone
97. Bt. 1998. p. 75. (Európai tükör. Műhelytanulmányok 44.) Bibliogr. 69-70. és a
jegyzetekben. Angol kiv.*
- Sipos Katalin: Az Európai Unió szociálpolitikája. Szociális jogok Maastricht előtt és után.
Acta Humana. Emberi jogi közlemények, 22-23. sz. 1996. p. 105-123.
- Pornói Imre: A szociális gondoskodás története. Krúdy K. Nyíregyházi Főiskola, 2008
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A gyermekvédelem intézményrendszere
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Követelmények:
A hallgatók alkalmazásszinten ismerkedjenek meg a gyermekvédelem intézményes
lehetőségeivel
-

A magyar és nemzetközi gyermekvédelem fejlődési szakaszainak

összehasonlító elemző áttekintése
- A jelen rendszerének problémaspecifikus elemzése.
-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
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Gyermek-és ifjúságvédelem
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Dr. Pornói Imre főiskolai tanár
SP

A hallgatók ismerjék meg a hazai és nemzetközi gyermekvédelem
fejlődési tendenciáinak és törvénykezési folyamatát. Ismerjék meg a
gyermekvédelem különböző színterein alkalmazott prevenciós lehetőségeket,
különböző módszereket és eljárásokat.
Kollokvium: szóbeli
Irodalom: Az 1997. évi XXXI. Törvény A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról.
Herczog M.: A gyermekvédelem dilemmái, Gyermekvédelmi Kiskönyvtár, Pont Kiadó,
Budapest, 1997.
Család-Gyermek-Ifjúság online folyóirat
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A nevelés történeti alapjai 2.
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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
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1. A tantárgy elsajátításának célja:
A kurzust felvett hallgatók szerezzenek alapvető jártasságot a történeti kutatásban, ismerjék
meg a használható módszereket és azok alkalmazásának részleteit is.
Évközi tanulmányi követelmények:
A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele félévközi kutatómunka elvégzése választott
témából és ebből szemináriumi dolgozat elkészítése.
Irodalom:
Budapest, 2000
tanába. Műszaki Könyvkiadó,
Budapest, 2001
-1777 között. Akadémiai
Kiadó, Budapest, 1981
-2005) Budapest.
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1. A tantárgy elsajátításának célja:
A kurzust felvett hallgatók szerezzenek alapvető jártasságot a történeti kutatásban, ismerjék
meg a használható módszereket és azok alkalmazásának részleteit is.
3. Évközi tanulmányi követelmények:
A szemináriumi órák látogatása kötelező.(max3 hiányzás) A gyakorlati jegy megszerzésének
feltétele félévközi kutatómunka elvégzése és szemináriumi csoport előtti ismertetése, továbbá
nagyobb témát átfogó, saját gyűjtőmunkára épített szemináriumi dolgozat elkészítése.
7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db.)
Falus Iván (szerk.): Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. Keraban Könyvkiadó,
Budapest, 2000
Budapest, 2001
országon 996-1777 között. Akadémiai
Kiadó, Budapest, 1981
-2005) Budapest.
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Segítő rendszerek

Tantárgy kódja
INM1014L
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2
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Gy
Előfeltétel (tantárgyi kód)
Tantárgyfelelős neve és beosztása
: Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai adjunktus
Tantárgy oktatója és beosztása
Dr.Pornói Imre
Tantárgyfelelős tanszék kódja
TK
A tantárgy elsajátításának célja:
Felkészítés a preventive és speciális gyermekvédelem elméleti és gyakorlati teendőire. A
tárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek azokkal az iskolán, tanítási terepen kívüli
segítőrendszerekkel, melyekkel nekik szoros kapcsolatban kell állniuk annak érdekében, hogy
a társadalmi és gyakorlati szegregáló, kirekesztő tendenciák ne érvényesüljenek tanítványaik
között. A segítőrendszerekkel való együttműködés lehetőségeit és megszervezésének módjait
meg kell ismernie és tudnia kell a gyakorlatban alkalmazni a hallgatóknak. Ismerjék meg a
rendszereket, a rendszerekkel való együttműködés modelljeit. A konfliktuskezelésben a team
munka módszereivel a kölcsönös együttműködés kialakításának gyakorlatához kapnak
módszertani és gyakorlati ismereteket.
Tantárgyi követelmények
--

A gyakorlati jegy megszerzésének feltételei: Egy elemző dolgozat készítése.

Kötelező, ajánlott irodalom:
1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról.
Hanák Katalin (1983): Társadalom és gyermekvédelem. Akadémia Kiadó, Budapest
Herczog Mária (1995): A gyermekvédelem nemzetközi gyakorlata. Pont Kiadó.
Herczog Mária (2001): Gyermekvédelmi kézikönyv. Közgazdasági és Jogi Kiadó,
Budapest.
Szlsi Gábor (1983): Európai elemek a gyermekek szociális ellátásában és védelmében.
Magyar Jog.

