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Tantárgyfél

év: 

1. tavaszi 

Meghirdetés 

gyakorisága: 

évente 

Az ismeretek 

ellenőrzésének típusa: 

Kollokvium 

Félévi 

tanóraszám: 

8 

Kreditérték: 

4 

Tanórák száma az oktatás jellege szerinti bontásban 

Előadások tanóráinak száma: 4 

Szemináriumok vagy gyakorlatok tanóráinak száma: 4 

 

Tantárgy felvételének előkövetelménye: - 

További képzések, amelyekben a tárgy kötelező vagy kötelezően választható (félévszám): - 

Tantárgy célja és feladata a képzés céljának megvalósításában:  

A szociális szakma alapértékeinek, alapelveinek, paradigmáinak áttekintése, azok hatása a segítői és 

vezetői attitűdre, megjelenése a szociális munka gyakorlatában. Annak vizsgálata, hogy paradigmáink 

miként hatnak a kliensekre, illetve a szakma művelői hogyan befolyásolják e paradigmák alakulását, 

fejlődését. 

 

Tantárgy tematikájának (tananyag) leírása:  

A hallgató mindenekelőtt általánosságban megismerkedik a paradigmák mibenlétével, ezek gyakorlati 

szerepével, hatásával az egyes szakmákra. Képet kaphat azokról a forrásokról, amelyekben ezek 

megjelennek, illetve azokról a folyamatokról, mechanizmusokról, melyek nyomán kialakulnak és 

fejlődnek. Sor kerül az egyes emberi jogi és más jogi szabályozókból, ágazati stratégiákból, etikai 

kódexből és más dokumentumokból kiolvasható, a szociális ágazatot érintő egyes paradigmák, alapelvek 

és alapértékek kiemelésére. Erre építve kirajzolódnak a szociális szakma emberképét alkotó 

alapvonások, ezen belül pedig az egyes szakmaszeletek sajátosságai. A tárgy a fentiek tükrében bontja 

ki a szociális szakma néhány kulcsfogalmának - emberközpontúság, képessé tevés, autonómia, 

felelősség -  gyakorlati jelentését, kitérve az ezeket érintő dilemmákra is. A tantárgy komoly hangsúlyt 

fektet a paradigmák gyakorlati szerepének felmutatására, ezért a szociális szervezet napi működésének 

alapjaként tárgyalja a szervezeti küldetés kérdését, a szolgáltatói szemléletet és a segítői attitűd 

gyakorlati aspektusait. Mindez végül átvezet az elvek gyakorlati közvetítéséhez, azaz a kliens által 

érzékelt paradigma, mint végső cél megfogalmazásához. 


