
Ifjúságsegítő asszisztens 

felsőoktatási szakképzés 

 

Szóbeli záróvizsga témakörök 

 
 

1. Mutassa be a záródolgozatban elemzett program kapcsolódását az aktuális nemzeti és 

helyi ifjúságpolitikai célokhoz és stratégiákhoz. 

 

2. Mutassa be a záródolgozatban elemzett program kapcsolatát a helyi gyermekjóléti és 

ifjúsági szolgáltató hálózattal, együttműködésük módjait. 

 

3. Mutassa be a gyakorlaton szerzett tapasztalatai alapján az emberi jogok, illetve a 

gyermeki jogok érvényesülését és érvényesítésének módját. Melyek az ifjúságsegítő 

asszisztens feladatai? 

 

4. Mutassa be a gyakorlóhely, valamint a helyi kulturális, szociális, oktatási és 

gyermekjóléti ellátórendszer általános működését, szolgáltatásainak körét, valamint 

azok igénybevételének módját. 

 

5. Mutassa be a gyakorlóhelyével együttműködő helyi önkormányzati, civil, illetve 

egyházi fenntartású ifjúsági programokat, részletezze azok főbb működési jellemzőit! 

 

6. Ismertesse, hogy gyakorlóhelye szolgáltatásai hogyan veszik figyelembe az ifjúság 

eltérő életkori, kulturális, vallási, szociális és etnikai/kisebbségi jellemzőit. 

 

7. Ismertesse a gyakorlóhelye intézményi adminisztrációjával összefüggő feladatait, az 

azt meghatározó jogszabályokat, intézményi eljárásrendet. 

 

8. Ismertesse a közösségi szolgálat illetve a közérdekű önkéntes tevékenység főbb 

jellemzőit. Mutassa be gyakorlóhelye ez irányú programjait, intézményi stratégiáit. 

 

9. Mutassa be, milyen fejlesztések, innovatív programok valósultak meg gyakorlóhelyén. 

Hogyan hatnak ezek a szolgáltatásokra? Melyek az ifjúságsegítő asszisztens feladatai a 

programok kapcsán? 

 

10. Mutassa be, milyen módszerekkel és programokkal lehet elősegíteni az ifjúság aktív 

bevonását, közösségi részvételét az ifjúsági programokban?  

 

11. Melyek az ifjúság érzékenységét, önkifejezését elősegítő technikák és módszerek? 

Gyakorlóhelyén milyen módszereket ismert meg, melyek alkalmazásában vett részt? 

 

12. Jellemezze az ifjúsági munka érték és célrendszerét, valamint gyakorlóhelyének 

eljárásain keresztül mutassa be a gyermekjóléti és ifjúsági munka módszereit. 

 

13. A gyakorlóhelyén, vagy bemutatott projektjén keresztül részletezze az ifjúságsegítő 

asszisztens feladatait ifjúsági programok, rendezvények szervezése kapcsán 

 



14. Mutassa be gyakorlóhelye informatikai és elektronikus adminisztrációs eljárásait, 

jellemezze ezek funkcióit.  

 

15. Melyek a legnépszerűbb infokommunikációs eszközök, alkalmazások, amelyek az 

ifjú korosztály elérésére, informálására, segítésére alkalmazhatók? 

 

16. Mutassa be azokat a pedagógiai eszközöket és módszereket, amelyek formális és 

nem-formális tanulási környezetben hatékonyan alkalmazhatók? Mi a tanulási 

folyamatban, illetve a programokban az ifjúságsegítő feladata? 

 


