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Tedd fel magadnak a kérdést:

„Jó helyen vagyok?”

IGEN!



BEMUTATKOZÁS

• A képzés célja olyan szociálpedagógusok 

képzése, akik képesek elsősorban a 

gyermek és ifjúsági korosztály tanulási, 

szociális és mentális problémáit komplex 

rendszerben kezelni.

• Multidiszciplináris ismereteket nyújt.

• Szociális segítségnyújtáshoz szükséges 

ismeretszerzés módjait és a legfontosabb 

forrásokat sajátíthatják el.  



BEMUTATKOZÁS

• Megismerhetik  továbbá a 

különböző társadalmi és 

szociális problémákat, a 

kielégítetlen szükségleteket, a 

veszélyeztető tényezőket.

• Ez a szak ahhoz kell, hogy a 

segítést, szakemberként tudja 

végezni.



ÉRDEMES NÁLUNK 

TANULNI, MERT:
• a képzés során arra törekszünk, hogy az elméleti 

ismeretek elsajátítása mellett megfelelő gyakorlati 

tapasztalatot is szerezzen a hallgató,

• terepgyakorlati támogatással segítjük a 

hallgatókat, amelyek nem csak a szakmai 

ismeretek elmélyülését, hanem a csoport 

együttműködését is elősegítik,

• különösen nagy hangsúlyt fektetünk 

helyzetfelismerő, problémameglátó és 

problémamegoldó képességek fejlesztésére,

• az ERASMUS program keretén belül a külföldi 

tanulmányokat és ösztöndíjakat is biztosítunk.



MIÉRT PONT ITT?

• Együttműködő vagy?

• Jó kapcsolatteremtő?

• Képes vagy és akarsz másoknak segíteni?

• Megfelelő kommunikációs készséggel 

rendelkezel?

• Szeretnél  gyermekekkel, fiatalokkal 

foglalkozni?

• Hatékony vagy az emberi kapcsolatok 
kezelésében?



• Ha az előző kérdésekre legalább 

három IGEN válaszod volt, akkor itt a 

helyed. Köztünk! 

• A szakma itt nem csak munka, de 

hivatás is lehet! 



• ELŐADÁSOK / 

SZEMINÁRIUMOK:
– Szociális, pszichológiai, pedagógiai, jogi, 

egészségtudományi alapismeretek, 

társadalomismeret elsajátítása.

– Az előadás anyagát általában a szeminárium keretei 

között beszéljük át, vitatjuk meg, tehát itt lehetőség 

nyílik véleményünk, érveink prezentálására is.

– Sok érdekes (kötelező) óránk van pl.: pszichológia, 

kórházpedagógia, közjog, médiapedagógia, 

szociológia, egyéni esetkezelés, közösségi szociális 

munka, kisebbség szociológia …



Szemináriumon az 1. évesek



• TRÉNINGEK
- Önismeret és együttműködési képesség 

fejlesztése, játékosan!

- Nagyon sok érdekes és kreatív foglalkozás.

- Tanár-diák/hallgató viszony barátságosabb.

- Mindig kíváncsiak vagyunk a másikra, a 

véleményére, így mindenkinek meg lehet nyílni.

- Az ott átgondoltakat és megbeszélteket sokszor 

lehet hasznosítani a való életben is. 



A 2. évfolyam és órai 
produkciójuk



• GYAKORLATOK
- A félévek során egynapos és 45 órás 

gyakorlatokon vehetünk részt. Illetve a hetedik 

félévet egy az egyben egy gyakorlati helyen 

töltjük.

- Különösen fontosnak tartjuk, hogy releváns 

szakmai gyakorlatot szerezzenek a hallgatók. 

Ennek érdekében az APPI együttműködési 

szerződéseket kötött különböző szakmai 

gyakorlati helyekkel. 



A 3. évfolyam egyik 
terepgyakorlata



TANÁR- DIÁK 

KAPCSOLAT
• Az elmúlt félévek során megtapasztalhattuk, 

hogy a számonkérések alkalmával tanáraink 

igen kemények. 

• Mindezek mellett elmondhatjuk, hogy bármilyen 

téren segítőkészek, megértőek (családias 

atmoszféra). 

• Illetve más helyekkel ellentétben, itt név szerint 

ismernek minket, és nemcsak Neptun-kódok 

vagyunk a számukra. 



Köszönjük a figyelmet!
•Reméljük jövőre találkozunk!!!

Készítette: Molnár Debora és  Bernáth Dániel

3. évfolyam Szociálpedagógia NA szakos hallgatók


