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Hajdúböszörmény in First of February 2013.  

6. WORKSHOP 

 

A HURO-1001/268/2.3.1. pályázat Határmenti együttműködés erősítése a 

szociális szakemberek képzése és munkaerő-piaci orientációja területén 

(Deepening of cross-border cooperation in the field of training and labour 

market orientation of social professionals) című projekt 5. workshopjának 

részletes programja 

 

Időpontja: 2013. február 1. 10.00 

 

Helyszíne: Hajdúböszörmény, DE Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, 

Díszterem 

 

 

10.00-10.05   A workshop megnyitása - Dr. Szabó Gyula 
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10.05-11.05  A projekt keretében megjelent kötetek bemutatása 

   Kovácsné dr. Bakosi Éva: A szabadidő pedagógiai 

kérdéseihez 

    Kelemen Lajos: Személyiség- és szakmai 

képességfejlesztés 

Gortka-Rákó Erzsébet- Szűcs Enikő: Munkaerőpiaci 

helyzetkép Magyarországon és Romániában 

Gortka-Rákó Erzsébet: Gyermekvédelmi ismeretek - 

módszertani segédanyag a gyermekjóléti-

gyermekvédelmi ismeretek elsajátításához 

Molnár Endréné – Belényi Emese: Terepmunka - 

terepgyakorlat a szociálpedagógus és a szociális munkás 

képzésben 

11.05-11.10 Kávé szünet 

11.10-13.10 A diplomát szerzett szociális szakemberek körében 

végzett kutatás eredményeinek áttekintése 
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Szűcs Enikő: A kutatást megalapozó vizsgálatok 

összefoglalása   

Dr. Flóra Gábor: A Partiumi Keresztény Egyetemen 

lezajlott kérdőíves kutatás első eredményeinek 

bemutatása  

Dr. Szabó Gyula: A Magyarországon lefolytatott 

kérdőíves kutatás tapasztalatai 

Dr. Gortka-Rákó Erzsébet: Fókuszcsoportos vizsgálat 

szociális szakemberek részvételével 

13.10-14.30  Ebédszünet 

14.30-16.00 A HURO-1001/268/2.3.1. pályázat lezárásával 

kapcsolatos feladatok áttekintése 

  Dr. Gortka-Rákó Erzsébet - Dr. Szabó Gyula - Szűcs 

Enikő 
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