
Ifjúság-egészségvédelmi védını szakirányú továbbképzési szak 

képzési és kimeneti követelményei 
 
 
1. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Ifjúság-egészségvédelmi védını 
 
2. A szakképzettség oklevélben szereplı megnevezése: Ifjúság-egészségvédelmi 
szakvédını 
 
3. A szakirányú továbbképzés képzési területe: Orvos-és egészségtudomány képzési terület 
 
4. A felvétel feltétele: Egészségügyi gondozás és prevenció alapképzési szak védını 
szakirányán, vagy fıiskolai szintő védını szakon szerzett végzettség 
 
5. Képzési idı: 2 félév 
 
6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyőjtendı kreditek száma: 60 kredit 
 
7. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhetı ismeretek, 
személyes adottságok, készségek a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, 
tevékenységrendszerben: 
 
a) Megszerezhetı ismeretek, kompetenciák: 
A szakirányú továbbképzésben résztvevık elsajátítják 
− A közoktatás területén tanuló diákok testi, lelki és szociális fejlıdésének jellegzetességeit. 
− Az iskolás korosztály egészséges személyiségfejlıdését veszélyeztetı körülmények 

megelızésének és korai felismerésének, esetleges korrekciójának lehetıségeit, módszereit. 
− A gyermeki fejlıdés egészségszempontú támogatásának módszereit, eszközeit. 
 
b) A jelentkezıktıl elvárt személyes adottságok, készségek: 
− Az elızı védınıi szakmai ismeretekre alapozott önálló és innovatív problémamegoldó 

készség, kreativitás. 
− Fejlett szociális és kommunikációs képesség. 
− A gyermek érzés- és gondolatvilágába belehelyezkedni tudó, altruitív hozzáállás. 
− Egészségtudatos életmódot valló, érett személyiség. 
 
c) A szakképzettség alkalmazása: 
A képzés során megszerzett ismeretek, kompetenciák birtokában a szakirányú továbbképzési 
szakon végzık képesek lesznek 
− A 6-18 év közötti korosztály szomatikus és pszichés fejlıdésének nyomonkövetésére. 
− A gyermekek egyéni igényeinek és fejlıdési feltételeinek felismerésére. 
− Az iskoláskorú lakosság egészségi állapotának megismerésére irányuló módszerek 

használatára, az egészségi mutatók értékelésére. 
− Az oktatási és nevelési intézmények mőködésének értelmezésére. 
− Az intézményes nevelés dinamikájának és folyamatainak illetve az intézményes 

szocializáció jellegzetességeinek megismerésére. 
− A hibás szocializációból adódó viselkedési problémák korai felismerésére. 
− A kortárskapcsolatok szerepének megismerésére, a kortárscsoportok gyermeki egészségre 



gyakorolt hatásának feltárására. 
− Kortársképzés megvalósítására. 
− A fiatalkori deviáns magatartás kialakulásának megelızésére, ezzel összefüggésben a 

deviáns életút állomásainak felismerésére. 
− Iskolai konfliktusok megelızésére, megoldására. 
− A sajátos nevelési igényő, hátrányos helyzető gyermekek fejlıdési specifikumainak 

feltárására. 
− A gyermeki egészséget veszélyeztetı tényezık azonosítására, a veszélyeztetettség 

következtében kialakuló szövıdmények megelızésére. 
− Az egészségmegtartás pszichés támogatására, egészséges életmód kialakítását támogató 

preventív programok, iskolai egészségprogramok, rendezvények szervezésére és 
megvalósítására. 

− Csecsemıgondozási, elsısegély-nyújtási ismeretek átadására. 
− Az átlagostól eltérı fejlıdés, kóros elváltozás korai észlelésére, mozgásszervi elváltozások 

szőrésére. 
− Kialakult gyermekgyógyászati kórképekhez társuló fizioterápiás gondozás támogatására 

és a krónikus beteg gyermek komplex életviteli tanácsadására. 
− Az érett felelıs döntésen alapuló pályaválasztás elısegítésére. 
− A gyermeki problémamegoldó képesség hatékony támogatására. 
 
8. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörökhöz rendelt kreditek: 
 
Alapozó modul: 17 kredit 
− 6-18 éves korú gyermekek fejlıdésének sajátosságai, 
− Iskolás gyermekek egészségmagatartása, 
− Oktatási intézmények szervezete és mőködése, 
− Kortárscsoportok szerepe az egészségmegırzésben, 
− Gyermekélelmezéstan, 
− Addiktológia, 
− Az iskolai szocializáció, 
− Stressz gyermekkorban, 
− Speciális bánásmódot igénylı tanulók az oktatásban, 
− Táplálkozási zavarok gyermekkorban, 
− Antropomorfológia. 
 
Szaktárgyi modul: 33 kredit 
− Krónikus beteg gyermek gondozása, 
− Gyermekgyógyászati kórképek fizioterápiája, 
− Gerinciskola, 
− Egészséges életmódot segítı preventív programok, 
− Tanácsadás módszertana és lélektana, 
− Önismeret, 
− Agresszív viselkedés az iskolában, 
− Egészség és pályaválasztás, 
− Konfliktuskezelés, 
− Családi életre nevelés programja, 
− Csoportos egészségnevelés metodikája, 
− Gyógytestnevelés alapjai, 
− Test és mozgástudatosítás, 
− Szülıi hatékonyság fejlesztése, 



− Relaxáció. 
 
9. A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit 
 
 

Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplı adatok 
 
 
a) A képzés megnevezése: ifjúság-egészségvédelmi védını szakirányú továbbképzési szak 
b) A képzés kódja: - 
c) A képzés besorolása: orvos- és egészségtudomány képzési terület 
d) Szakirányok: - 
e) Megszerezhetı végzettség, szint és annak ISCED besorolása: ISCED 5B 
f) Megszerezhetı szakképzettség: ifjúság-egészségvédelmi szakvédını 
g) A képzés nyelve: magyar 
h) A képzés helye: székhelyen (Miskolc) 
i) Képzési idı: 2 félév 
j) A képzés során megszerzendı kreditek száma: 60 kredit 
k) A nyilvántartásba vétel ideje: OH-FHF/224-4/2009. sz. határozat (2009. 02. 05.) 
l) A meghirdetés kezdı tanéve: 2009/2010. tanév 
m) A meghirdetés utolsó tanéve: - 
n) Képzési együttmőködések: - 
o) A képzés közös képzés keretében történı megvalósítására vonatkozó adatok: - 
p) Közös képzés esetén az adminisztrációt ellátó intézmény azonosítója: - 
q) Oklevelet kiállító intézmény: Miskolci Egyetem 
r) A képzés folytatásához szükséges határozat(ok) adatai: 

• Szenátus 404/2008. sz. határozata (2008. december 18.) 
s) Szakfelelıs oktató neve, oktatói azonosítója: Dr. Kiss-Tóth Emıke, 72133716605 
t) Képzési és kimeneti követelmény: a Miskolci Egyetem által létesített, az OH-FHF/2219-

2/2008. sz. határozattal nyilvántartásba vett ifjúság-egészségvédelmi védını szakirányú 
továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 

 


