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Szak megnevezése: Gyógytestnevelő-Egészségfejlesztő osztatlan tanárszak  Tagozat: nappali 

Specializáció megnevezése: nincs 
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Tantárgy neve, Neptun-kódja: Ifjúságvédelem: GYTIV_0001 

Tantárgy óraszáma:  3     Kreditértéke:  3 

A tantárgy előkövetelménye: nincs 

1. A KURZUS OKTATÓI: DR. BIRÓ MELINDA 
2. A KURZUS CÉLJA:  

A kurzus célja az ifjúságvédelem témaköréhez kapcsolódóan a hallgatók megismertetése a 
gyermekvédelem alapjaival, valamint az ifjúsági korosztályt veszélyeztető tényezőkkel. A 
tárgy keretein belül a hallgatók megismerhetik a gyógytestnevelő - egészségfejlesztő tanár 
tanácsadói feladatait egyrészt az ifjúságvédelem területén (bűnmegelőzés, drogprevenció). 
További cél, hogy a hallgatók betekintést kapjanak az iskolai és iskolán kívüli színtéren 
megvalósítható, az egészségtudatos magatartás kialakítására irányuló gyógytestnevelő - 
egészségfejlesztő tanári feladatokba, és ezt képesek legyenek a mindennapi 
munkavégzésében megvalósítani.  

3. A KURZUS ÜTEMEZÉSE, TANANYAGA 

időpont téma megjegyzés 

1. 
 
2. 
 
 
 
3. 
 
4. 

A gyermek-és ifjúságvédelem alapfogalmai, meghatározó tényezői, a 
gyermekvédelem fejlődési tendenciái és törvénykezési folyamata. 
 
A gyermek-és ifjúságvédelmi szakellátás rendszere, kapcsolata a 
közoktatási intézményekkel. Gyermekvédelmi törvény és annak 
gyakorlati végrehajtására vonatkozó ismeretek. 
 
Az iskolai és iskolán kívüli színtereken megvalósuló ifjúságvédelem 
célja, funkciója. A gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök feladatai, 
kapcsolatuk a gyermekvédelmi szolgálatokkal.  
 
A gyermek-és ifjúságvédelem általános értelmezése, célterületei az 
oktatási-nevelési intézményekben. A gyermekvédelmi gondoskodásra 
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szoruló gyermekek csoportjai, jellemzői. 
 
A nevelés (család, iskola) és a devianciák kialakulása. Gyermek és 
fiatalkori devianciák kialakulásának okai. 
 
A fiatalkori deviancia  különböző formái. 
 
Szexuális kultúra. Szexualitás, szexuális egészség. Szexuális nevelés. 
A nemi szerepek kialakulása, férfi, női szerepek kulturális 
meghatározottsága. A család szerepe, jelentősége az egyén életében. 
Családtervezés alapelvei, felvilágosítás. 
 
Konzultációs hét 
 
Ifjúságvédelem- problématerületek feltérképezése. 
 
A mozgás pozitív hatása. 
 
Prevenciós lehetőségek, módszerek, eljárások alkalmazása a 
gyermekvédelem területén. Mi a pszichoszomatika?  
 
A gyermekvédelem területén alkalmazható munkaformák, módszerek. 
Stressz, szorongás, relaxáció, meditáció. 
 
Szociális problémák kezelésének lehetőségei (gyermekszegénység, 
rasszizmus). 
 
Zárthelyi dolgozat írása 

 
4. FÉLÉVKÖZI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK  

A zárt helyi dolgozat elégséges szintű megírása szükséges a gyakorlati jegy 
megszerzéséhez. Írásbeli beadandó dolgozat egy választott témakörből, melyben egy 
problématerület feldolgozása a feladat. Határidő: A konzultációs hét utáni órára (2020. 
november 13) 
 

5. ÉRTÉKELÉS MÓDJA: GYAKORLATI JEGY 

Gyakorlati jegy. A zárthelyi dolgozat (100 pontos - 60%-tól 2-es, 70%-3, 80%-4, 90%-5) 
és az írásbeli beadandó dolgozatból képzett osztályzat.  
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Zárthelyi dolgozat:  

− a félév témaköreiből, a kötelező irodalomból (előre egyeztetve).  
− időpontja: 2020. december 04. péntek  
− javítás: 2020. december 11. péntek 
 
Online oktatásra áttérés esetén az írásbeli beadandó dolgozat marad, de a Zh dolgozat 
helyett 100 pontot érő (több részfeladatból álló) feladat elkészítése lesz a követelmény. 
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8. EGYÉB INFORMÁCIÓK 

Az oktató elérhetősége: biro.melinda@sport.unideb.hu 

Debrecen, 2020 szeptember. 01 
Dr.habil. Biró Melinda  

   egyetemi docens  

 
 

A kurzussal és a követelmények teljesítésével kapcsolatos kérdésekben a Debreceni Egyetem 
Tanulmányi és Vizsgaszabályzata, valamint a Debreceni Egyetem Etikai Kódexe az 

irányadók. 
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