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Pszichológia a gyermekvédelemben
1. A gyermekvédelmi problémák hátterében megjelenő szociális ártalmak
2. A korai szocializáció zavarai következtében kialakuló pszichológiai ártalmak (a korai
szocializáció hatásai a személyiség alakulására, az elég jó anya jellemzői, az anyaság
pozitív megélését nehezítő tényezők, a nem megfelelő anya-gyermek kapcsolat hatásai
a gyermekre)
3. A fejlődést nehezítő családdinamikai jelenségek (a circumplex-modell üzenete,
határok, mítoszok, titkok stb.)
4. Károsító gyermekszerepek
5. A helytelen nevelési stílus és bántalmazás következményei a gyermek fejlődésében
6. A családi életciklusváltások miatti krízisek
7. A válásból származó pszichológiai ártalmak és megelőzésük szempontjai
8. A családból való kiemelés folyamatának pszichológiai elemzése
9. Gyermekvédelmi szakellátásban élő gyermekek szükségletei és személyiségjellemzői
10. Diagnosztika a gyermekvédelemben, a szakértői bizottság tevékenysége
11. A nevelőszülői elhelyezés pszichológiai problémái (a nevelőszülőhöz érkező gyermek
tipikus pszichológiai állapota, a nevelőszülők érzelmi-pszichológiai feladatai,
nehézségei)
12. A gyermekotthoni élethelyzet pszichológiai sajátosságai
13. Gyermekvédelem és társadalmi integráció összefüggései
14. A pszichológiai szemlélet megjelenése a gyermekvédelemben
15. A kapcsolattartás pszichológiai problémái elvált szülők és családból kiemelt
gyermekek esetében
16. A reszocializáció folyamata nevelőszülőknél és gyermekotthonban élő gyermekeknél
17. Hatékonyság és eredményesség a gyermekvédelmi tevékenységben
18. Megküzdési képesség, a reziliencia fejlesztése
19. Az örökbefogadás pszichológiai problémái (a szülőanya és az örökbefogadó anya
lélektani nehézségei, hogyan kommunikáljunk a gyermekkel saját múltjáról)

Speciális szükségletű gyermekek
1. A speciális szükséglet fogalma, meghatározásának lehetőségei
2. A speciális szükségletek diagnosztikája, szükségleti típusok elkülönítése
3. Különleges szükséglet a gyermekvédelmi szakellátásban
4. Szervezeti alapelvek a szakellátást nyújtó intézmények működésében
5. A speciális ellátás formái a gyermekvédelemben
6. Sajátos gondozási-nevelési igényű gyerekek a gyermekvédelemben
7. Tanulási-magatartási nehézségek okai és tünetei, kezelésük módjai
8. Dyslexia, mint a TMN vezető tünete
9. Szenvedélybetegségek fogalma, csoportjai, hatásuk a személyiségfejlődésre
10. Leggyakoribb serdülőkori függőségek, ellátásuk lehetőségei a gyermekvédelemben

Kötelező irodalom
Az egyes tantárgyaknál megadott szakirodalmak
SOMOGYINÉ PETIK KRISZTINA: Személyiség és családpszichológia a gyermekvédelmi
képzésekhez (jegyzet-adatbázis)
SOMOGYINÉ PETIK KRISZTINA: Speciális helyzetű családok (jegyzet-adatbázis)

