
 

VÉF  

ALKALMAZOTT SZOCIÁLIS GERONTOLÓGIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS  
 

ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK  
 

 
 

1.  A gerontológia tárgya, fő ágai és az ezekhez kapcsolódó területek rövid bemutatása – 
szerepük és jelentőségük az idősellátás szemszögéből nézve 

2. A demográfiai és családszerkezeti változások, mint társadalmi és ellátási kihívás 

3. Miért öregszünk? Öregedés elméletek rövid áttekintése, a szokványos, patológiás és sikeres 
öregedés főbb jellemzői 

4. A funkcionális akadályozottság fogalma és koncepciója a gerontológiában – jelentősége az 
idősellátásban. A funkcionális akadályozottság megítélése és a gondozási szükséglet felmérés 
– illeszkedése az átfogó geriátriai állapotfelmérés kontextusába / ADL, IADL skálák, szociális 
készségszint felmérés, önálló életviteli készségek felmérése, geriátriai állapotfelmérés / 

5. A funkcionális akadályozottság kialakulásának hátterében meghúzódó folyamatok, főbb 
geriátriai kórképek  

6. Az öregedés az egészségi állapot és szociális helyzet összefüggései, jellemző mutatói 
hazánkban. Az immobilizációs szindróma szövődményei és megelőzésének aspektusai. A 
táplálkozás és egészség megőrzés szempontjai idős korban. 

7. Kognitív változások időskorban. Az időskori demencia jellemzői. Mentálisan hanyatló idősek 
gondozásának alapelvei, felmérési módszerek, beavatkozási technikák, ellátások, 
szolgáltatások 

8. A fejlődéslélektani – hosszmetszeti megközelítés Erikson életciklus modellje mentén (a 8. és 9. 
szakasz jellemzése és jelentősége az időskori lélektani folyamatok megértésében).  A 
spiritualitás szerepe a „negyedik kor” vesztességei és az életvégi kihívások kapcsán 

9. Az időskor krízisei (a gyász, idősekkel szembeni abúzusok, krízisellátás, viktimológia). 
Kríziskezelés módszerei.  

10. Az időskutatásban alkalmazható társadalomtudományi empirikus módszerek bemutatása /a 
szociometriai háló jellemzőinek ismertetése. 

11. Az aktivitás, a közösségi munka és a generációs kapcsolatok hatása az idősek életminőségére. 
A szociálgerontológus feladata a közösségi alapú gondoskodásban.  

12. A szociális csoportmunka módszerei az időskorúak gondozásában. Etikai kérdések a csoport 
munka területén. 

13.  Az időskorúakkal végzett egyéni esetkezelés során alkalmazható problémafeltáró módszerek 
és azok sajátosságai (interjú, genogram, ecomap). A Szociális Munka Etikai Kódex alapelvei, 
értelmezési keretei az időskorúak segítésében.  

14. Az emberi szükségletek rendszerszemlélete. Az időskorúak szociális biztonságát segítő szociális 
ellátások, -szolgáltatások, pénzbeli és természetbeni támogatások.  

15. Az időspolitika európai és hazai prioritásai, stratégiái, ezek hatása a hazai ellátórendszerre 

16. Időskorúak érdekvédelmét, érdekképviseletét szolgáló szervezetek, az ellátotti jogok védelme  


