Dr. Soós Zsolt
A szociális munka
tereptanára szakirányú
továbbképzési szak

A modulelem kidolgozásának és
megvalósításának indokai
• Tereptanári konferenciák tapasztalatai, a
területen dolgozó kollégák kérése.
• Az egykori Szociális és Munkaügyi Intézet
(ma NCSSZI) „Alapszolgáltatások
funkcionális összekapcsolása” című
vizsgálatának eredményei.
• Hallgatói visszajelzések.

A képzés fő céljai
• Módszertani tudás frissítése.
• Új szakmai ismeretek, innovációk, jó gyakorlatok
megismertetése.
• Aktuális szakmai kérdésekkel és problémákkal
való foglalkozás.
• „Tanári” (pedagógiai) ismeretek kézvetítése,
képességfejlesztés.
• Fő cél: szakmai és tereptanári tudás és
képességek fejlesztése.

Képzési struktúra
• Igazodik az „új típusú” BA képzésünkhöz,
ezáltal:
– a nyugat-európai képzési gyakorlathoz,
– a MAB elvárásaihoz.
Kevesebb, de nagyobb kredittartalmú és
óraszámú tantárgy (elmélyülési lehetőség),
több tantárgy esetében interprofesszionális
tartalom.

Képzési tartalom – 1. félév
tantárgy

kredit
szám

óraszám

A szociális segítségnyújtás alapelvei, céljai és értékei

3

12

Szociális munka módszerek alkalmazása a
gyakorlatban I (szociális esetmunka)

4

16

A gyakorlati munka tervezése és irányítása

4

16

Konfliktuskezelés a gyakorlati munkában

4

16

A gyakornoki munka értékelésének pedagógiai
szempontjai

3

12

Képzési tartalom – 1. félév
tantárgy

kredit
szám

óraszám

Esélyegyenlőség biztosítása a gyakorlatban

4

16

A tartós munkanélküliség szociológiai és pszichológiai vonatkozásai

4

16

Gyakorlatvezetés I.

3

30

Szakmai szupervízió I.

krit.
Tantárgy (0)

6

Képzési tartalom – 1. félév
tantárgy

kredit
szám

óraszám

Szociális munka módszerek alkalmazása a gyakorlatban II.
(szociális munka csoportokkal)

4

16

Szociális munka módszerek alkalmazása a gyakorlatban III.
(szociális munka közösségekkel)

4

16

A projektmunka módszertani kérdései

3

12

Innovációk és alkalmazásuk a szociális munkában

4

16

Hátrányos helyzetűek segítésének speciális eszközei

4

16

Képzési tartalom – 1. félév
tantárgy

kredit
szám

óraszám

A foglalkoztatás elősegítésének eszközei

4

16

Gyakorlatvezetés II.

3

30

Szakmai szupervízió II.

krit.
Tantárgy (0)

6

Záródolgozat

5

egyéni
konzultáció

„Bemeneti” követelmények
A leginkább vitára okot adó elem:
jöhessenek be mindazok, akik a vonatkozó
rendeletek szerint végezhet szociális
segítő munkát, vagy
kizárólag szociális szakképzettséggel
rendelkezők vehessenek részt a
SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEN?

„Bemeneti” követelmények
• Legalább kétéves szakmai gyakorlat
(összefüggő komplex gyakorlatot (300 óra) az
NYME-AK-n legalább ötéves szakmai
gyakorlattal lehet vezetni – a képzési kedv
rendszerint a nappalis képzés befejezését
követően nagyobb).
• Aktív munkaviszony – a gyakorlatvezetési
kötelezettség teljesítéséhez elengedhetetlen.

A képzés indítása – tapasztalatok –
helyszínek és oktatók
• Meghívásos rendszerben történt a”toborzás”.
• 9 hallgató egykori „apáczais”, 8 egykori
„benedekes” és egy szociális munkás.
• Győri és soproni képzési helyszín és oktatók, de
részt vesz gyakorlati szakember is.
• A feltételezések igazolódni látszanak – vagyis a
szakmai elméleti/módszertani ismeretek
ismétlése nem tűnik feleslegesnek.

Köszönöm a figyelmet!

A szociális képzési rendszer fejlesztése
a Nyugat-magyarországi Egyetemen
TÁMOP 5.4.4-09/2-C-2009-0004
Rostáné Riez Andrea
projektmenedzser
NYME-BPK, Szociális és Neveléstudományi Intézet, tanársegéd

A projekt komponensei
„A” Kompetenciamérés
„B” Modulrendszerű képzés
„C” Tereptanárok képzése

„A” komponens

Kompetenciafejlesztés – Kompetenciamérés
Felelős: Haász Sándor

NYME-BPK, Szociális és Neveléstudományi Intézet, tanársegéd

1.
2.
3.
4.

Kompetenciamérés
Mért kompetenciák
A rendszer használata
Pókháló diagram

„B” komponens

Modulrendszerű képzés

Felelős: Dr. habil. Bodnár Gabriella

NYME-BPK, Szociális és Neveléstudományi Intézet, intézetigazgató

1.
2.
3.
4.

A képzési modul létrejöttének előzményei
A modul kidolgozásának menete
A modul felépítése
A modul tartalmi elemeinek eddigi
megvalósítása és tapasztalatai

„C” komponens

Tereptanárok képzése
Felelős: Dr. Soós Zsolt

NYME-AK, Szociális Képzési Intézet, intézetigazgató

1. A képzés kidolgozásának és elindításának célja
2. A képzés felépítése, főbb tartalmi elemei
3. A képzéshez kapcsolódó szakmai anyagok
4. A képzés megvalósításának eddigi tapasztalatai

JÓ SZERENCSÉT!
Köszönöm a figyelmet!

riez.andrea@bpk.nyme.hu

„Reflektív szociális képzési rendszer a 21.
században”
TÁMOP 5.4.4.09/2/C-2009-0008

Borda Viktória – projektmenedzser,
Vojtek Éva – képzésfejlesztési referens

2012.03.22.
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A reflektív szakember
A reflektív szakember
olyan szakember, aki
rendelkezik azzal a
kompetenciával,
hogy
elemezze
cselekvéseit,
és
azokból
következtetéseket vonjon le a jövőbeli cselekvéseire nézve.
A koncepció Donald Schön-től származik (The Reflective Practitioner, 1983)
• Reflexió az akcióban (reflection-in-action)
• Reflexió az akcióról (reflection-on-action)
A reflexió a gyakorlati tapasztalat áttekintésének a folyamata, annak
érdekében, hogy leírják, értékeljék, és így tájékozódásra használják a
gyakorlatból eredő tanulságokat (Reid 1993)
A reflexivitás az a folyamat, melyben képes vagy reflektálni arra, ahogyan
saját feltevéseid és cselekvéseid hatást gyakoroltak a helyzetre, és így
módosították a gyakorlatodat a reflektív folyamat közvetlen
eredményeként. (Fook 1999)

2012.03.22.
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A reflektív tanulás
A reflektív tanulás olyan, ciklikus jellegű tanulási folyamat, mely során a személy a
tapasztalataira történő reflektálás révén szerez új tudást, melyet viszont
alkalmazni tud újabb cselekvéseire.
Kolb reflektív tanulási ciklusa
Konkrét tapasztalat

Újabb akció tervezése

Reflexió
/ ‘I reflect on it’

Absztrakt konceptualizáció

A reflexió általános fogalom azoknak az intellektuális és érzelmi folyamatoknak a
leírására, mely révén az egyének megvizsgálják tapasztalataikat annak érdekében,
hogy új értelmezéseket és új viszonyulásokat hozzanak létre. (Boud és tsai)

2012.03.22.
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A reflektív tanulás keretei
• A hivatásos tudós, amatőr tanár modelljének vége:
– az oktatóknak képessé kell válniuk a tanulási környezet alakítására,
– a hallgatók tanulási folyamatának professzionális módon történő
támogatására.
• A hivatásos tanuló modellje:
– A hallgatónak a tanulmányaik során meg kell tanulniuk felépíteni a
tanulásukat és képessé kell válniuk a professzionális módon való
tanulásra és gondolkodásra.
– Stratégiát követő – Önszabályozó - Reflektív
• A reflektív tanulás környezete
- Az iskolai/egyetemi képzés
- Terepgyakorlat
- Élethosszig tartó tanulás

2012.03.22.
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A reflektív tanulást segítő eszközök
A tapasztalat - szerezhető terepgyakorlaton, kutatás révén, személyes
élményekből, modellkísérletekből, sőt elméleti aktivitás által is.
Tanulási környezet - a reflektív tanulási ciklus eredményes lefolyását tényezők:
- Tapasztalatszerzési lehetőség
- Önálló, érdemi reflektív tanulás támogatása
- Tanulásirányítási módszerek célzott alkalmazása
Jellegzetes eszközök:
• Reflektív portfólió
• Reflektív napló
• Tanulási szerződés
• Kritikus incidens elemzés
• Reflektív tanulócsoport, tanuló partnerek

2012.03.22.
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A reflektív tanulás előnyei
• Lehetővé teszi az egyéni tapasztalatok elemzését és az azokból való
tanulást,
• Fejleszti a kritikai gondolkodást,
• Növeli a tanuló autonómiáját a tanulási folyamatban,
• Jobban alkalmazkodik a felnőtt tanulók helyzetéhez,
• Írásos bizonyítékul szolgál az egyén szakmai fejlődésére, segítve
munkaerőpiaci elhelyezkedését (reflektív portfólió)
• Kompetenciát alakít ki az élethosszig tartó tanuláshoz,
• Szakmai kompetenciát alakít ki a reflektív praxishoz.

2012.03.22.
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Pályázat adatai
Projekt címe:
Reflektív szociális képzési rendszer a 21. században”
TÁMOP 5.4.4.09/2/C-2009-0008
Főpályázó:
Pécsi Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kar Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék
Igényelt támogatás összege: 43 990 416 HUF
Elnyert támogatás összege: 39 534 792HUF
Megvalósítás időtartama: 2010. július 1. - 2012. június 30.
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A projektet megvalósító konzorcium
A fő pályázó Pécsi Tudományegyetem az ország egyik vezető
tudományegyeteme. Három karán 1989-1991 között kezdődtek a
szociális képzések.
A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Nonprofit Kft.
konzorciumi partner regionális jelentőségű résztvevője a szociális
fejlesztésnek, a szociális módszertani tevékenységnek, a szakmai
érdekképviseleti munkának, továbbá szervezője szociális
szakképzéseknek és szociális szakemberek szakmai
továbbképzéseinek.

TÁMOP5 5.4.4-09/2-C-2009-0008

A projektet megvalósító
konzorcium
Együttműködő partnerek
Élettér Alapítvány civil szervezetként regionális jelentőségű kutatási, fejlesztési,
érdekképviseleti tevékenységet folytat, erősségét a Dél-Dunántúlon elérhető szellemi
erőforrások mozgósítására való képessége jelenti.
A Szocionet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ
(partnereivel, többek között a Dél-Dunántúli Regionális Forrásközponttal együtt) a
szociális terület regionális módszertani intézménye. Erősségei között említhető a
szakpolitikai folyamatokban való aktív részvétel, a szakma önszerveződésében
betöltött kezdeményező szerep, a régió szociális szolgáltató intézményeivel
fenntartott sokrétű kapcsolat.
A Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása olyan szervezet,
mely – intézményei révén - példaszerű módon szervezi egy hátrányos helyzetű
kistérség szolgáltatásait. A projekt szempontjából jelentős körülmény, hogy fő
pályázóként nyújtott be pályázatot az A) komponens keretében.

TÁMOP5 5.4.4-09/2-C-2009-0008

A projekt célcsoportjai
Elsődleges célcsoport
A projekt elsődleges célcsoportját a szociális képzésekben, illetve
továbbképzésekben tanulók jelentik, mégpedig a következő képzési szintek
keretében:






szociális szakképzés
szociális munka alapszak
szociális munka mesterképzési szak, szociálpolitika mesterképzési szak
szakirányú továbbképzések
szociális szakemberek szakmai továbbképzései.

TÁMOP5 5.4.4-09/2-C-2009-0008

A projekt célcsoportjai
A fejlesztés másik, közvetlen célcsoportját a felsorolt képzési formákban
oktatók jelentik. A célcsoport két alcsoportra oszlik:



a szakképzésben oktatók
a felsőoktatás képzéseiben oktatók

Az oktatók a projekt két tevékenysége esetében számítanak célcsoportnak:
- A modulrendszerű szociális szakképzések minőségének fejlesztését szolgáló
új tanítási és tanulási módszerek bevezetése, modulrendszerű
tananyagfejlesztés.
- A képzésfejlesztésben résztvevő szakemberek képzésmetodikai
továbbképzése, illetve a tanterv (kurikulum) és képzésfejlesztésre történő
felkészítése.

TÁMOP5 5.4.4-09/2-C-2009-0008

A projekt célcsoportjai
További célcsoportok


A reflektív gyakorlatot folytató szociális szakember modelljének
megvalósítása, a szolgáltatásfejlesztési tervekhez kapcsolódó
kompetenciák megerősítése közvetlenül hat a szociális szakemberek
praxisára, ennek alapján a szakember és az igénybevevő viszonyára.



A projekt a pillanatnyilag nem tanuló szakembereket a képzések potenciális
résztvevőinek tekinti. A képzési rendszer hálózatszerű működésének
erősítése, a karriertervezés támogatása megnöveli a csoport tagjainak
lehetőségeit a képzések tervezett módon történő igénybevételében.

TÁMOP5 5.4.4-09/2-C-2009-0008

A projekt számszerűsíthető
eredményei
Szociális vagy interprofesszionális kurrikulum – 12 db
Új szociális, interprofesszionális képzés a képzési kínálatban –
12 db
Képzésfejlesztők metodikai képzése (saját, a projekt keretei
között kidolgozott módszertan alapján) – 1 db
Adaptált tananyagok – 5 db
TÁMOP5 5.4.4-09/2-C-2009-0008

A projekt fenntarthatósága
A PTE BTK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék, illetve a konzorcium tagjai,
az együttműködők, kidolgozott képzési programjaikat folyamatosan aktualizálják,
fejlesztik, a meglévő módszereket a változó körülményeket figyelembe véve alakítják.
A képzési programok tartalmi és módszertani korszerűsítését lehetővé tevő
fejlesztések alapjául a gyakorlati tapasztalatok figyelembe vétele, a rendszeresen és
megszakítás nélkül működő feed-back mechanizmusok szolgálnak, melyet a projekt
során létrejövő, a különböző szereplők közötti szakmai műhelyek, a hallgatók
gyakorlati
képzését
megvalósító
terepintézményekkel
való
folyamatos
kapcsolattartás, illetve a hasonló tartalmú projektekkel való szinergia segíti elő.
A projektben meghatározott képzési rendszerekben létrehozott reflektív képzési
elemek, tartalmak, tematikák, a kialakított képzési módszerek, jó gyakorlatok
aktualizált formában felhasználhatóak a jövőben kidolgozandó újabb rendszerekben,
új szakok, szakirányok indításának alapjául szolgálhatnak, számos szakmai
továbbképzési lehetőséget nyújthatnak.

TÁMOP5 5.4.4-09/2-C-2009-0008

A projekt céljai
Célok a szociális professziókkal kapcsolatban
• A hivatását reflexív módon gyakorló szociális szakember modelljének
megfogalmazása, a hallgatók képzése és a gyakorló szakemberek
továbbképzése során történő alkalmazása.
• A karrierjét reflexív módon tervező és építő szociális szakember
modelljének megfogalmazása, a hallgatók képzése és a gyakorló
szakemberek továbbképzése során történő alkalmazása.
Célok a szolgáltató rendszerrel kapcsolatban
• Olyan szakemberek képzése, akik képesek mind az autonóm szakmai
cselekvésre, mind pedig a konkrét rendszeren belül rájuk háruló feladatok
teljesítésére.
• Olyan kompetenciák biztosítása, melyek mind az adott rendszeren belüli
tevékenységre, mind pedig a rendszer fejlesztése érdekében végzett
tevékenységre egyaránt kiterjednek

2012.03.22.
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A projekt céljai
Célok a képzési rendszerrel kapcsolatban
• Adaptív rendszer kialakítása, mely támogatja a leendő vagy már dolgozó
szociális szakembereket karrierjük tervezésében.
• A létező képzési rendszeren belül a rendszerszintek közötti továbblépés
megkönnyítése (validáció, akkreditált szakmai továbbképzések beszámítása).
• A konstrukció B) és C) komponensei keretében feltárt szükségletek kielégítését
szolgáló új képzések, képzési modulok kifejlesztése.
• Idegen nyelvű, illetve nemzetközi képzési elemek alkalmazásával annak
lehetővé vétele, hogy a szociális szakemberek megjelenjenek a nemzetközi
munkaerőpiacon.
Célok a képzés tartalmaival és módszereivel kapcsolatban
• A képzések filozófiájának továbbfejlesztése.
• Korszerű tanulásirányítási módszerek adaptálása és alkalmazása.
• A célokhoz illeszkedő mérési, értékelési módszerek adaptálása és alkalmazása.
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A megvalósításhoz kapcsolódó
tevékenységek
Megvalósult elemek:
• Előzetes szükségletfelmérés,
• Képzésfejlesztésben résztvevő szakemberek képzésmetodikai továbbképzése,
a képzésfejlesztésre történő felkészítése.
Megvalósítás alatt álló tevékenységek:
• Szakirányú továbbképzések fejlesztése magyar és idegen nyelven,
• BA komplex moduljainak fejlesztése,
• Szakirányok fejlesztése,
• Tananyagfejlesztés,
• Akkreditált szakmai továbbképzések fejlesztése,
• Tananyagfejlesztés összehangolása a munkaerőpiaci elvárásokkal (workshop),
• Tesztelés, visszacsatolás, a „jó gyakorlatok” dokumentálása.
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Köszönjük a megtisztelő figyelmet!

PTE BTK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék
www.szocialismunka.hu
7624 Pécs Rókus u. 2.
Tel: 72/503-650/23566
tamop544c.btk.pte@gmail.com
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„TÉRSÉG – KÖZÖSSÉG – MINŐSÉG”
Szociális képzések fejlesztése, szakemberek képzése,
továbbképzése és készségfejlesztése, valamint a helyi
fejlesztési kapacitások megerősítése Szekszárdon
TÁMOP-5.4.4-09/2/C-2009-0023

A PROJEKT FELTÉTELEI
A projekt megvalósításának kezdete: 2010. október. 15.
A projekt megvalósításának befejezése: 2012. április 15.
Az elnyert támogatás mértéke: 43.587.804 Ft
A projektért a Szociális Munka és Szociálpolitikai Intézet felel.
A projekt menedzsere: Dr. Nagy Janka Teodóra
Pénzügyi vezető: Nagyné Gyura Györgyi
Szakmai vezető: Farkas Éva
A projektben megvalósításában közvetlenül résztvevők: 12 fő.
A projektben megvalósításában közvetetten részt vevők: 60 fő

A PROJEKTRŐL RÖVIDEN…
A PROJEKT MEGVALÓSÍTÓI:
• a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Karának Szociális Munka és Szociálpolitikai
Intézete,
• a Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ
• a Szent László TISZK
A PROJEKT CÉLJA:
•
a humán szolgáltatások és a szociális felsőoktatás modernizációja
• olyan kooperáció és tudástranszfer révén
• amely a társadalmi kiegyenlítődés és a humán erőforrás fejlesztés irányába hat
A CÉL ELÉRÉSÉHEZ TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK:
• képzési tervek, curriculumok, tananyagok kidolgozása és fejlesztése
• projektszemléletű gyakorlati képzés modellezése
• minőségi mérési és értékelési rendszerek kidolgozása
A projekt az érintettek széleskörű bevonásával kerül megvalósításra.
A szakmai műhelyek, tanulmányutak, workshopok alkalmat adnak a különböző professziók
és diszciplínák közötti tapasztalat- és véleménycserére.

A PROJEKT CÉLCSOPORTJA
• A PROJEKT KÖZVETLEN CÉLCSOPORTJA:
– a PTE IGYFK SZMSZI
– a kar más intézeteinek közreműködő oktatói, hallgatói
– az együttműködő partnerek delegált dolgozói
Ők vesznek részt a képzési tervek, tananyagok kidolgozásában,
valamint a képzők felkészítésében.
• A PROJEKT KÖZVETETT CÉLCSOPORTJA:
– a térség humán szolgáltatatásait fenntartó, működtető szakemberei
– a szolgáltatásokat igénybevevő lakosság

TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK
•

A projekt valamennyi tervezett tevékenysége a térségi humán szolgáltatások
modernizációját szolgálja.

•

Célja a kar, s egyben a hazai felsőfokú szociális képzések fejlesztése, hogy a térségi
igényekhez igazodó, az egyenlőtlenségeket kiegyenlítő, a forráshiányt emelt szintű
szolgáltatói kompetenciákkal tompító, a foglalkoztatás elősegítésében tetten érhető
érdektelenséget és tehetetlenséget új törekvésekkel a holtpontról elmozdító
hiánypótló képzések jöjjenek létre.

•

Mindezt pályázatunkban:
– egy posztgraduális képzés
– az ehhez illeszkedő oktatás-módszertani modell és kézikönyve
– a szociális alapszakba illesztendő 2 komplex modul
– valamint egy szakmai továbbképzés jelenti

„Térségi humánszolgáltatás”
(HUMÁN SZOLGÁLTATÁS SZERVEZÉS)
szakirányú továbbképzés
A képzés célja:
•

a ma csak szétszórtan, egymással kapcsolatban sem lévő képzésekben megjelenő

ismereteket a kornak és a hazai kihívásoknak megfelelő szintetizálása
Az új tudással, készségekkel, kompetenciákkal rendelkező „térségi szakértő”/humánszolgáltatás
szervezési szakértő a térségi modern, térben, területileg differenciált, új minőségi
követelményeknek megfelelő komplex szolgáltató intézményrendszer működéséhez
elengedhetetlen

vertikális

és

horizontális

kooperációk

sorának

menedzsere.

„Komplex rehabilitáció” komplex modul
Cél:
• az orvosi, foglalkozási, mentális, pedagógiai és szociális rehabilitációs
ismeretek szintetizálása
• valamint ezek interprofesszionális alapokra történő emelése
• A szociális munka alapszakba illeszkedő modulban kívánja felkészíteni a
hallgatókat a gyakorlatorientált, kiscsoportos, problémacentrikus képzés
keretében a kistérségi szinten megjelenő kihívásokra.

„Szociális munka a fenntartható fejlődésért”
Cél:
• a szociális munka és a szociális munkás újfajta pozicionálása
térségenként
• a foglalkoztatás elősegítése a helyi ökológiai megfontolásokra építve a
közösségi tervezés folyamatában a település– és vidékfejlesztés
megvalósításának során.
Szintén az alapképzés komplex modulja, ahol a térségi, társadalmi,
gazdasági és környezeti fenntarthatóság szempontjai a hangsúlyosak.

A „Projektszemléletű gyakorlati képzés” modellezése
A „Projektszemléletű gyakorlati képzés” modellezése és a kidolgozásra kerülő oktatás
módszertani kézikönyv
•

lehetővé teszi egy olyan új gyakorlati képzés tesztelését, amely hozzájárulhat a
szociális munkás hallgatók új típusú terepgyakorlatához, a projekt-alapú
szakdolgozatíráshoz

•

alternatívát jelenthet a tantermi frontális oktatás számára

A hallgatók felelősséget vállalnak egy konkrét helyi/térségi probléma kezelésére,
amelynek folyamatát saját maguk tervezik és bonyolítják oktatói mentorálással,
miközben gyakorlatilag folyamatossá, élővé, és „fenntarthatóan” személyessé válik a
képzőintézmény és a szolgáltatások kapcsolata.

"Csoportvezetési tréning„
Cél:
• a szociális szakemberek felkészítése a tervező, szervező és koordináló
térségi szerepek felvállalására – kiküszöbölve azt a rossz gyakorlatot,
hogy a szociális szakemberek csak külső szemlélői a helyi fejlesztéseknek.
A szakmai továbbképzés is nagyban támaszkodik a közösségi munka
módszertanára.

„Képzők Képzője” és „Rendhagyó társadalompolitika”
Ahhoz, hogy ezek a képzések elérjék a céljukat és stabilizálják a szociális
szakemberek helyzetét, szerepét a lokalitásban, szükséges az oktatók
megerősítése is.
Ezért a képzésfejlesztési tevékenységet kiegészíti a „Képzők Képzője”
program, valamint a „Rendhagyó társadalompolitika” kurzus, amelyek
lehetőséget adnak az aktuális ismeretek és a szükséges készségek
megszerzésére.

Minőségbiztosítás
A képzések minőségi fejlesztésének záloga a projektben kidolgozásra kerülő
mérési és értékelési rendszer, mely a projekt minőségbiztosításának is
alapja.
Szeretnénk a megvalósítás során folyamatosan tesztelni a projekt
eredményességét és a kialakult eljárásrendet beépíteni a szociális
felsőoktatásba.

ELVÁRT EREDMÉNYEK…
•
•
•
•

Szociális vagy interprofesszionális curriculum 1 db
Új szociális vagy interprofesszionális képzés a képzési kínálatban 3 db
Képzésfejlesztők képzése 1 db
A támogatás keretében kifejlesztett új vagy adaptált
(felsőoktatási tananyag esetén bolognai folyamathoz illeszkedő)
tananyagok száma: 23 db

A projekt indikátorainak teljesítése
Célérték

PEJ időpontjában
érvényes érték

Felsőoktatási
intézmények
esetében:
szociális vagy
interprofesszionális
kurrikulum
Felsőoktatási
intézmények
esetében új szociális
vagy
interprofesszionális
képzés a képzési
kínálatban
Képzésfejlesztők
Képzése

1 (ZPEJ)

4

A támogatás
keretében kifejlesztett
új vagy adaptált
(felsőoktatási
tananyag esetén
bolognai folyamathoz
illeszkedő)
tananyagok
száma

Mutató

Kiinduló érték

Eredményt igazoló
dokumentumok

Projekt dokumentáció,
Kari tanácsi
dokumentumok.

Megjegyzés
Meghaladtuk a
tervezetet.

4 (ZPEJ)

3

Projekt dokumentáció,
Kari tanácsi és
szenátusi
dokumentumok.

A negyedik 2011.
őszére tervezett
programelem.

1

1

Projekt dokumentáció, Csúszással kezdődött,
honlap, fotóarchívum.
de időre befejezett
programelem.

23 (ZPEJ)

4

Projekt dokumentáció,
komplex rehabilitáció
munkacsoport
dokumentációja.

A többi tananyag
teljesítési határideje
2011. július. 15. A
vállalt frissítés és a
lektorálás miatt a
képzések elindulásáig
folyamatos
felülvizsgálat és
korrekció biztosított.

Találkozzunk Szekszárdon
2012 áprilisában
a projektzáró konferencián!
Köszönjük a figyelmet!
www.igyfk.pte.hu

Interprofesszionális szemléletű közösségi
szociális munkára való felkészítés alternatívái
TÁMOP 5.4.4-09/2/C Útitársak projekt
Dr. Budai István
projekt menedzser
Dr. Tóbiás László
szakmai vezető
SZE Szociális Munka Tanszék
Iskolaszövetség Konferenciája
Budapest, 2011. szeptember 30.
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Szociális munka missziója az állam és az állampolgár
viszonya alapján (Dominelli 1997, Lorenz 2005)

Terápiás

Fenntartói

Emancinterprofesszi
onálisatórikus

A kliens a bajok oka,
tegyen ő maga, ebben
támogatja őt a
szociális munka
terápiákkal,
tanácsadással.
Szakember magas
fokú szaktudása,
omninterprofesszionáli
sotenciája.

A kliensek
veszélyesek a
társadalomra, a
szociális munkások az
állam elvárásait
tolmácsolja a kliensek
felé a társadalmi
feszültségek
csökkentéséért.
Kiknek érdekében?
„Tőke-munka békéje”
Hatósági szerepek.

Probléma okok
strukturálisak, így a
szociális munka:
• a társadalmi
kirekesztődés ellen,
• igazságtalanság –
egyenlőtlenség ellen,
• szolidaritás –
integráció,
• állampolgári jogok,
• empowerment.

TÁMOP 5.4.4-09/2/C Útitársak projekt
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Képzési stratégiánk
A jól működő közösségekben hatékonyabb:
• a szociális problémák kezelése,
• a társadalmi felelősségvállalás növelése,
• az élhetőbb társadalom alakítása.
Ezért a projekt szakmai fókuszába állítottuk:
• a közösségi szociális munkát,
• a civil és non profit szervezeteket,
• az önkéntes munkát,
• a különböző szakmák saját határaikon átnyúló
interprofesszionális összefogását és együttműködését.
Célunk a fentiekre a korszerű képzésmetodika eszközeivel
interprofesszionális szellemiségű felkészítés, képzés.
TÁMOP 5.4.4-09/2/C Útitársak projekt
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Projektcélok
Szociális és közösségi képzések választékának bővítése
A képzési szükségletek felmérésére és képzési kapacitásokkal
való összehangolásával:
• a felsőoktatás különböző szintű és formájú képzéseiben
használható 12 modul kidolgozása, 5 kipróbálása (180 fő),
• interprofesszionális közösségi munka szakirányú
továbbképzés kidolgozása, kipróbálása (35 fő),
• interprofesszionális és közösségi munka tudások
terjesztése, széles körű hatás (2 szakkönyv),
• honlap működtetés,
• oktatók felkészítése a képzés- és tantervfejlesztésre,
korszerű módszerekkel történő oktatásra (50 fő).
•
TÁMOP 5.4.4-09/2/C Útitársak projekt
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A projekt alapadatai
FutamiIdő: 2010. 07.01- 2012.06.30.
Főpályázó: Széchenyi István Egyetem (SZE)
Partner:
• Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény –
Regionális Szociális Módszertani Központ (EESZI Győr)
Együttműködő:
• Regionális Munkaügyi Központ (Győr), Vas Megyei
Kormányhivatal Munkaügyi Központja
Támogatás mértéke: 46.149
SZE: 41.125 e Ft
EESZI:
5.024 e Ft
TÁMOP 5.4.4-09/2/C Útitársak projekt
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Modulok
• I. közösség és szükségletfelmérés,
• II. modern társadalmak, közösségiség - közösségfejlesztés civil társadalom - társadalmi nyilvánosság – önkéntesség,
• III. a segítségnyújtás közösségi formái, módszerei, sorstárs
segítés,
• IV. helyi társadalom – politika - regionalitás,
szolgáltatástervezés, a szociális és erőforrás-problémák
feloldására,
• V. a közösségfejlesztő folyamatok szervezése,
• VI. munkaerőpiaci és szociális ismeretek
integrációja, foglalkoztatási rehabilitáció, megváltozott
munkaképességűek foglalkoztatása, szociális gazdaság,
TÁMOP 5.4.4-09/2/C Útitársak projekt
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Modulok
• VII. munkaerőpiaci szolgáltatások interprofesszionális és
közösségi szemléletű megközelítése – 2011. tavasz választható
kurzus,
• VIII. épített és szociális környezet (pl. épületek és közlekedés
akadálymentessége) és a közösség,
• IX. probléma fókuszú interprofesszionális munka gyermek és
ifjúsági közösségekkel – 2012 tavasz 30 órás továbbképzési
tanfolyam,
• X. korszerű életminőség – 2011. tavasz választható kurzus,
• XI. társadalmi felelősség szociális dimenziói, közösségfejlesztés
és gazdaság – 2011. ősz választható kurzus,
• XII. a szociális és az emberi jogok és közösségi szociális munka
– 2011. ősz választható kurzus.
TÁMOP 5.4.4-09/2/C Útitársak projekt
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Kompetenciaszemlélet
„Akkor tekintünk valakit kompetensnek egy foglalkozás vagy
szakma vonatkozásában, ha rendelkezik a készségek
megfelelő repertoárjával, valamint olyan tudással és
értelmezési készséggel, melyet képes alkalmazni többféle
kontextusban és szervezetben. Másrészt akkor mondhatunk
kompetensnek valakit egy munkakör vonatkozásában, ha
kompetenciája egy bizonyos munkahelyen egy bizonyos
feladat ellátására képessé teszi.”
Jessup 1991, in: Jones-Joss (1995): Models of Professionalism

TÁMOP 5.4.4-09/2/C Útitársak projekt
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Víziónk a közösségi munkásról
Az egyének és a közösségek viszonyrendszerével dolgozik.
Reflektív, konstruktív szakember – facilitátor
Kulcskompetenciái:
• Elköteleződés és értékrend
• Kommunikáció
• Szükségletfelmérés
• Tervezés
• Képessé válás ösztönzése és támogatása
• Kapcsolatok szervezése
• Közösségi munka tudás fejlesztése
Ezek rendszert és egységes egészt alkotva eredményesek.
TÁMOP 5.4.4-09/2/C Útitársak projekt
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Interprofesszionális szellemiség
Mi az interprofesszionális együttműködés lényege?
A szakmai identitás birtokában, a határok „átlépésével” két,
vagy több szakma képviselőinek:
• időleges/hosszabb távú közös vállalkozása
• közös kommunikációja és tevékenysége
• közösen meghatározott ügy (célok) elérése érdekében a
meglévő szakértelem (tudás) és erőforrások összeadódása,
megsokszorozódása, magasabb minőségi szintre emelése
TÁMOP 5.4.4-09/2/C Útitársak projekt
10

A(z) rId9 azonosítójú k éprész nem található a fájlban.

Interprofesszionális szellemiség
Az interprofesszionális együttműködés eredményei
•
•
•
•
•
•
•

Partneri alapokon folyó hatékony stábmunka
Motivált közreműködők
Konstruktív kooperáció
Áttekinthető felelősség megosztás
Hatékony, minőségi szolgáltatás
Elégedett szolgáltatást igénybe vevők
Források sikeres használata stb.

Budai István (2009): Az interprofesszionális együttműködés és a szociális
munka, Esély 5.
TÁMOP 5.4.4-09/2/C Útitársak projekt
11

A(z) rId9 azonosítójú k éprész nem található a fájlban.

TÁMOP 5.4.4-09/2/C Útitársak projekt
12

A(z) rId9 azonosítójú k éprész nem található a fájlban.

Kompetencia-alapú képzés
• A közösségi munka módszereinek és a különböző tanulás-irányítási
stratégiáinak összekapcsolása
– Tapasztalat-alapú
– Reflektív professzionalizmus
– Konstruktivista stb.
• A stratégiák és módszerek egymással való kombinációk sokféle
variációiban
• A közösségi munkás tevékenység reflektív folyamatának variációiban
értelmet adni a tanulás közbeni cselekvésnek és konstrukcióknak
Budai I. – Kozma J. (2011) : A kompetencia-alapú képzés elé című
tanulmánya http://www.tamop544c.pli.sze.hu
TÁMOP 5.4.4-09/2/C Útitársak projekt
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Szöveggyűjtemény
„Közösségi munka – társadalmi befogadás –
integráció” című szöveggyűjtemény
http://www.tamop544c.pli.sze.hu
Szerkesztői szándékok, a kötet íve:
- Közösség, társadalmi bevonás, aktív demokrácia
alapfogalmainak sokféle értelmezése és egymáshoz való
viszonya
- Nemzetközi (brit, USA-beli, új-zélandi, kanadai, norvég,
ausztrál) tapasztalatok
- Hazai eredmények: cigánytelepek, -közösségek integrációja
- Valóság több szempontú kutatása – változtatási innovációk,
tevékenység összekapcsolása
TÁMOP 5.4.4-09/2/C Útitársak projekt
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A második projektév főbb tevékenységei
• 2011 november 16. konferencia a modulkészítés tapasztalatairól
• 2011/12. év: kipróbáló kurzusok folytatása, akkreditálása
• 2011/12. őszi félév: az interprofesszionális szakirányú
továbbképzés befejezése és záróvizsgája
• 2012. január konferencia az interprofesszionális szakirányú
továbbképzés tapasztalatairól
• 2012. február-március: továbbképző kipróbáló kurzus a
probléma fókuszú interprofesszionális munka gyermek és
ifjúsági közösségekkel modulból
• 2012. március: konferencia a közösségi munka fejlesztéséről
• 2012 első félév: „Együttműködő közösségi munka tankönyve”
kiadása
• 2012. április: Zárókonferencia
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Javaslatok
A szociális képzéssel foglalkozó iskolák
együttműködésben potenciálisan továbbviendő kérdések:
• tereptanárképzés kérdései,
• a különböző szintű képzések részvevőinek együtttanulásának, együtt-tanításának kérdései, lehetőségei,
• a szociális képzések társadalmi felelőssége és
lehetőségei az egyetemi világban, interprofesszionális
képzések megvalósításával,
• szakirányú továbbképzések a szociális képzők
kínáltában.
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A tanszék főállású oktatói: dr. Budai István, dr. Nárai Márta, Kóbor Krisztina, Peisser-Puli Edit, dr. Tóbiás László,
Menedzsment és pénzügyi feladatok ellátói: Balogh Norbertné, Doktor Zsuzsanna, Varga Katalin,
A tanszék munkatársai, akik szervezési feladatokban működtek közre: Azizi Judit, Nits Lászlóné
A Széchenyi Egyetem más tanszékeinek munkatársai: dr. Bugovics Zoltán, dr. Egresi Katalin, dr. Földes Zoltán,
dr. Macher Gábor, dr. Kovács Miklós, dr. Mészáros Attila, dr. Nagy Tamás, dr. Szakáll Gyula, dr. Váradi Ágnes,
dr. Vigh Edit,
Az együttműködő partnerek munkatársai: Mészárosné Németh Lívia, Jakus Csilla Hajnalka, Kányai Róbert,
Kleizerné Tamás Györgyi, Panker Mihály, Ráczné Németh Teodóra, Török Zoltán, Winklerné Nagy Judit
dr. Kozma Judit
Külső oktatók: Csiba Erzsébet (Mosonmagyaróvári ESZI), dr. Fellegi Borbála - Benedek Gabriella (Foresee),
dr. Ligeti György (BGF), Monostori Éva (Élettér Egyesület), dr. Tóth Edit, Varga Eszter (Szombathely)
Külső lektorok, konferenciaelőadók: dr. Arapovics Mária (ELTE PPK), dr. Czike Klára (KAI Counsulting),
dr. Farkas Zsuzsanna (SZETA Egri Alapítványa, Dr. Fazekas Károly (MTA Közgazdaságtudományi Intézet),
Ferge Sándor (eMultiCoop Szociális Szövetkezet), Giczey Péter (Életfa Egyesület), dr. Gyurkó Szilvia (OKI),
Dr. Juhász Gábor (ELTE Tátk), dr. Kenderfi Miklós (SZIE), Patyán László (DE-EFK), Rétiné dr. Böhm Éva
(nyugalmazott külső oktatónk), Török Marianna, Dr. Vercseg Ilona (elnök, Közösségfejlesztők Egyesülete).

KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET!
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