
Gyermekvédelmi pszicho-patrónus szakirányú továbbképzési szak 

képzési és kimeneti követelményei 
 
 
1. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Gyermekvédelmi pszicho-patrónus 
 
2. A szakképzettség oklevélben szereplı megnevezése: Gyermekvédelmi pszicho-patrónus 
 
3. A szakirányú továbbképzés képzési területe: Bölcsészettudomány 
 
4. A felvétel feltétele: pedagógus, jogi és igazgatási, valamint orvos-egészségügyi képzési 
területek egyikén alapképzésben, vagy pszichológiai alapképzésben szerzett oklevél. 
 
5. Képzési idı: 4 félév 
 
6. A szakképzettség során összegyőjtendı kreditek száma: 120 
 
7. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhetı ismeretek, 
személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, 
tevékenységrendszerben: 
 
Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhetı ismeretek: 
Ismeretek, tudáselemek: 
− jogi és gyermekvédelmi ismeretek, 
− szociológiai, egészségszociológiai ismeretek, 
− gyermekkor és kultúra, az intézményes nevelés története, 
− gyermek-egészségügyi alapismeretek, 
− a gyermekvédelem pedagógiája, 
− kutatás-módszertani ismeretek, 
− fejlıdéslélektan, szocializáció, 
− a családi és intézményes nevelés pszichológiai kérdései, 
− alkalmazott személyiséglélektan, személyiségdiagnosztika, 
− a kiscsoportok szociálpszichológiája, 
− pszichológiai és beilleszkedési zavarok gyermekkorban, 
− az intézeti nevelés pszichológiai kérdései, 
− a nevelıszülıség és az örökbefogadás, 
− a hátrányos helyzet egészségügyi és pszichológiai következményei, 
− a gyermekvédelem szervezete és intézményrendszere, 
− önismeret, a szervezetfejlesztés – vezetés gyakorlati módszerei, 
− konfliktuskezelés, mediáció, 
− a segítı kapcsolat elméleti és gyakorlati kérdései. 
 
Kompetenciák: 
− befogadó/elfogadó közösségi légkör kialakítása, 
− a szülık és gyermekek közötti érzelmi kapcsolat támogatása, 
− a gyermekek/fiatalok sokirányú személyiségfejlıdésének elısegítése, 
− a társadalmi integráció elısegítése, 
− esetmegbeszélı teamek vezetése, koordinálása, 



− egyéni feltáró, segítı, terápiás jellegő beszélgetések, 
− gyermekdiagnosztikai eszközök (játék, rajz, mese) alkalmazása, 
− életvezetési, pályaválasztási, szexuális tanácsadás, 
− intervenciós tevékenység szükségességének megállapítása és megtervezése, 
− krízis-intervenció, 
− agresszió kezelése, konfliktuskezelés, 
− társas készségek fejlesztése: kommunikáció, kooperációs készség, viselkedéskultúra 

kialakítása, 
− a szakszemélyzet szakmai személyiségének támogatása, szakmai tudatosságának 

erısítése, mentálhigiénéjének megırzése, kiégés prevenció, 
− terápiás jellegő légkör kialakítása, 
− a szervezeti mőködés erısítése, a szervezeten belüli kommunikáció elısegítése, 
− erıforrás menedzsment erısítése, szerepelvárások tisztázása, a szerepidentitás erısítése, 
− szakmai kutatások szervezése, vezetése, publikációk készítése, 
− önismeret, személyes normatívák kialakítása, 
− szociális készségek fejlesztése. 
 
Személyes adottságok, készségek: 
A gyermekvédelmi pszicho-patrónus munkához elengedhetetlen attitőd, empátia, segítı 
kommunikáció kialakítása. A megfelelı kommunikációs minták, kapcsolatépítéshez 
szükséges tárgyalási módok, a szakvéleményezéshez kifejezésbeli képesség, a tanácsadáshoz 
és konzultációhoz szükséges megértési, meghallgatási és beavatkozási technikák elsajátítása, 
társas helyzetek kezelése a csapat- és csoportmunkában. Alapvetı problémaérzékenység az 
adott szakterületen, problémafókuszú megközelítés, mérési és értékelési gyakorlat.  
 
A cél olyan szakemberek képzése, akik felkészültségük révén képesek segítséget és 
támogatást nyújtani a gyermekvédelmi alap- és szakellátás intézményeiben kezelt vagy 
elhelyezett gyermekeknek, az ott dolgozó szakszemélyzetnek, a gyermekek szüleinek a lelki 
és egészségtudományok sajátos eszközeivel, módszereivel, elısegítik harmonikus 
személyiségfejlıdésüket és önismeretüket. Szaktudásuk lehetıvé teszi, hogy elısegítsék a 
gyermekek traumatikus élményeinek feldolgozását, fejlesszék kommunikációs készségeiket, 
támogassák megfelelı. életvezetésüket, pályaválasztásukat, munkahelyválasztásukat, 
partnerválasztásukat. Hozzájárulnak az önszabályozás fejlıdéséhez, a gyermek- és fiatalkori 
agresszió kezeléséhez. Pszichológiai módszerek segítségével fejlesztik a neveltek szociális 
készségét, belsı kapcsolatait, az intézeti közösségek fejlıdését.  Segítséget nyújtanak a 
családdal, szülıkkel, rokonokkal való kapcsolattartásban, feszültség-feldolgozásban, az önálló 
élet kialakításában, az addikciók kezelésében. Képesek felismerni a súlyos 
személyiségzavarokat. 
 
A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: 
− gyermekjóléti alapellátás intézményei, 
− gyermekvédelmi szakellátás intézményei, 
− gyermekvédelmi szakértıi feladatok (vizsgával), 
− államigazgatási gyermekvédelmi irányítói feladatok, 
− gyermekvédelmi módszertani intézmények, 
− óvodai, iskolai gyermekvédelem. 
 
8. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a fıbb 
ismeretkörökhöz rendelt kreditérték: 
 



Alapismeretek és tárgykörök: 30 kredit 
− A fejlıdés és a nevelés pszichológiai kérdései 
− Személyiségpszichológia 
− Szociálpszichológia 
− Pszichológiai diagnosztika 
− Kommunikációs és konfliktuskezelési ismeretek 
− Társadalomszociológiai alapismeretek 
− Egészségügyi ismeretek 
 
Speciális ismeretek és tárgykörök: 60 kredit 
− A nem családi nevelés pszichológiai kérdései 
− A segítı kapcsolat, támogatás módszertana 
− Az intézeti nevelés pszichológiai kérdései 
− A családgondozás pszichológiája 
− A hátrányos helyzet pszichológiai kérdései 
− Személyiség- és beilleszkedési zavarok, addikciók 
− A család- és gyermekvédelem pedagógiája 
− Közigazgatási, jogi, gyermekvédelmi alapismeretek 
− A gyermekvédelmi intézmények szervezete és mőködése 
 
Szakmai gyakorlati képzés: 20 kredit 
− kommunikációs tréning 
− önismereti tréning 
− terepmunka 
 
9. Szakdolgozat kreditérték: 10 kredit 
 
 

Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplı adatok 
 
 
a) A képzés megnevezése: gyermekvédelmi pszicho-patrónus szakirányú továbbképzési szak 
b) A képzés kódja: - 
c) A képzés besorolása: bölcsészettudomány képzési terület 
d) Szakirányok:- 
e) Megszerezhetı végzettség, szint és annak ISCED besorolása: ISCED 5B 
f) Megszerezhetı szakképzettség: gyermekvédelmi pszicho-patrónus 
g) A képzés nyelve: magyar 
h) A képzés helye: székhelyen (Miskolc) 
i) Képzési idı: 4 félév 
j) A képzés során megszerzendı kreditek száma: 120 kredit 
k) A nyilvántartásba vétel ideje: 

• OH-FHF/1169-4/2009. sz. határozat jogerıre emelkedése 
• OH-FHF/1828-4/2010. sz. határozat jogerıre emelkedése 

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 166/2009. sz. határozata (2009. április 30.) 
• Szenátus 328/2010. sz. határozata (2010. október 21.) 

s) Szakfelelıs oktató neve, oktatói azonosítója: Dr. Lubinszki Mária, 72131778117 
t) Képzési és kimeneti követelmény: a Miskolci Egyetem által létesített, az OH-FHF/2919-

4/2008. sz. határozattal nyilvántartásba vett gyermekvédelmi pszicho-patrónus szakirányú 
továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 

 


