
 

Záróvizsga tételek 

Szociális és ifjúsági munka szak 

Ifjúságsegítő szakirány 

 

A/1. A nevelés fogalma, folyamata, jellegzetességei. 

A/2. A bátorító nevelés sajátosságai, jelentősége a nevelés-oktatás 

gyakorlatában. 

A/3. A kisiskoláskor, ill. a prepubertás-és pubertáskor átfogó jellemzése, 

életkori sajátosságai. 

A/4. Szociális interakciók és társas kapcsolatok. Szociális facilitáció és 

inhibíció. A konfliktusok szintjei és típusai, konfliktusmegoldó stratégiák. 

A/5. A felnőttoktatás szakágazatai. Iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli 

felnőttoktatás. Az iskolarendszerű felnőttoktatás magyarországi története. 

A/6. Az andragógia alapfogalmai. Az andragógia és pedagógia összehasonlítása. 

A felnőttnevelés, felnőttoktatás és felnőttképzés fogalma, kapcsolata. 

A/7. Az LLL kihívásai, célkitűzések a felnőttkori tanulás területén az 

ezredforduló óta. Az LLL-ben való részvételi arány növelésének eszközei. Az 

európai demográfia kihívásai és az intergenerációs tanulás jelentősége. 

A/8. A formális, informális, nonformális tanulás fogalma, egymást elősegítő 

szerepe a felnőttek tanulásában. A felnőttképzés gyakorlati megvalósulása 

iskolarendszeren belül és kívül – a társadalmi mobilitás elősegítése érdekében. 

A/9. A szociokulturális animáció munkamódszerének rövid története. Az 

animáció színtereinek gazdagsága, alkalmazhatósága. Az animátor szerepe, 

személyisége. Az ifjúsági csoportok animálása. 

A/10. A közösségfejlesztés meghatározása. A közösség és az ifjúsági közösség 

sajátosságai. A közösségfejlesztés fő jellemzői és alapelvei. A 

közösségfejlesztés módszerei. A közösségfejlesztés magyarországi hálózata és 

kapcsolatrendszere. 

 



 

B/1. A népi gyermekjáték jellemzői, illetve pozitív hatásai. Néhány gyerekjáték 

említése. 

B/2. A szociális gondoskodás története (korszakok, szereplők, problémák, 

megoldások). 

  

B/3. A  szociálpolitika fogalmi megközelítései, alapelvei és technikái. 

 

B/4. Az ifjúságpolitika története Magyarországon a dualizmustól a 

rendszerváltozásig. 

 

B/5. Az ifjúságpolitika története Magyarországon a rendszerváltozás után. 

 

B/6. Az ifjúsági korosztály meghatározása, szakaszolása. Az ifjúság jellemzői 

napjainkban. Ifjúságszociológiai elméletek. 
 

B/7. Az ifjúsági munka, az ifjúsági szakma és az ifjúságügy meghatározása. Az 

ifjúsági szakma és az ifjúsági munka területei és azok jellemzői. 

 

B/8. Az ifjúsági szakma és az ifjúsági munka szereplői és főbb tevékenységük. 

 

B/9. A deviáns viselkedés fogalma, fajtái, kialakulásának okai. 

Devianciaelméletek. A deviáns viselkedés sajátosságai Magyarországon, 

különös tekintettel a fiatalok körében. 

 

B/10. Társadalmi egyenlőtlenség és szegénység fogalma. A szegénység típusai, 

kialakulásának okai. Szegénységcsoportok Magyarországon. A 

gyermekszegénység és a fiatalok szegénységének sajátosságai napjainkban. 

 
 

 




