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III. Tantárgy oktatója vagy oktatói 
Tevékenység: Név Beosztás Tanszék 
Előadás Dr. Pásztor Rita adjunktus Humántudományi 
Szeminárium Dr. Berei Emese adjunktus Humántudományi 
Labor    
Gyakorlat    
IV. A tantárgy célkitűzései 
Általános célkitűzések:  
A hallgatók megtanulják a szociális munka elméletében és gyakorlatában alkalmazott fogalmakat, 
kategóriákat, tudásmódszereket és elemzéseket, különösen tekintettel a csoportokkal és 
közösségekkel való együttműködés során. 
Sajátos célkitűzések:  
A hallgatók megismerik és alkalmazzák a csoportokkal való munka technikáit sajátos folyamatait, 
azok működési mechanizmusait. 
A hallgatók megismerik a problémamegoldó modelleket, az információgyűjtés módszereinek 
elsajátítása és azok gyakorlati alkalmazása révén. 
V. Kompetenciák 
Szakmai kompetenciák:  
Azonosítás, információgyűjtés, dokumentáció, információk értékelése és rögzítése, elemzés,        
értékelés és specifikus beavatkozások a társadalmi kockázatok csökkentése érdekében  
• Projektek, programok és szociális segítségnyújtási politikák kidolgozása, végrehajtása és          
értékelése  
• Megelőzési szolgáltatások és tevékenységek, valamint a szociális ellátórendszer         
kedvezményezettjeinek nyújtott támogatási szolgáltatások fejlesztése. 
• Tanácsadás a közösségi forrásokhoz való hozzáférés terén a kirekesztett vagy a társadalmi             
kirekesztés által veszélyeztetett személyek és csoportok (intézmények, szolgáltatások, ellátások)         
számára 
• Tanácsadás és egyéb speciális beavatkozási módszerek a családi vagy intézményi környezetben            
(kórházak, iskolák, büntetés-végrehajtási intézetek, kábítószer-ellenes központok, szakosodott       
szociális segélyintézmények stb.), összhangban a szociális segítségnyújtás sajátos értékeivel és          
elveivel 
• Kommunikáció és szakmai kapcsolat a kedvezményezettekkel és más érintett társadalmi           
szereplőkkel 
Általános kompetenciák:  
Objektív megközelítés elméleti és gyakorlati ismerete,  
• Hatékony, transzdiszciplináris munkatechnikák alkalmazása  



• A személyes és szakmai fejlődés erőforrásainak és módszereinek meghatározása a munkaerőpiac            
követelményeinek beillesztése és az azokhoz való alkalmazkodás érdekében 
VI. A. A tantárgy tartalma – Előadások 
Hét Témakör Óraszám 

1.

Téma: Bevezetés a csoport pszichoszociológiájába. Szociális munka, mint 
alkalmazott társadalomtudományi tevékenység 
Kulcsszavak: csoport munka története, sajátosságai, beépülés 
Bibliográfia:  

● Temesváry Zsolt (2018): A szociális munka és a szociálpedagógia 
modern elméletei L'Harmattan Kiadó,  

● Cosmin Goian, Loredana Marcela Tranca (coord) (2016): Formarea 
practica in asistenta sociala, Editura de Vest 

● Toseland-Rivas: A csoportmunka gyakorlatának központi kérdései. 
In. Hegyesi-Kozma- Szilvási-Talyigás: A szociális munka elmélete 
és gyakorlata, 4.kötet, 54.-85 oldal 

 

2. Téma: A szociális munkás szerepe a különféle csoportokban  
Kulcsszavak: szerepek, feladatok, vezetői munka 
Bibliográfia: 

● Albert-Lőrincz Enikő (2004) A csoportokkal való munka 
módszertani kérdései, Scientia Kiadó, Kolozsvár 
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3. Téma: Csoport dinamika. Kommunikáció és interakció. Csoportos 
reakciók 
Kulcsszavak: interakciók, változás, dinamika 
Bibliográfia: 

● Albert-Lőrincz Enikő (2004) A csoportokkal való munka 
módszertani kérdései, Scientia Kiadó, Kolozsvár 

● Pataki Éva: Szociális munkacsoportokkal 

 

4. Téma: A csoportokkal való munka a szociális segítségnyújtás területén. 
Fázisok, szakaszok 
Kulcsszavak: bevezetés, konfrontálódás, munka, lezárás 
Bibliográfia: 

● Albert-Lőrincz Enikő (2004) A csoportokkal való munka 
módszertani kérdései, Scientia Kiadó, Kolozsvár 

● Toseland- Rivas: A csoportvezetésről. In. Hegyesi-Kozma- 
Szilvási-Talyigás: A szociális munka elmélete és gyakorlata, 4.kötet, 
127-163 oldal 

● Toseland-Rivas: A csoport tervezés és elindítása. In. 
Hegyesi-Kozma- Szilvási-Talyigás: A szociális munka elmélete és 
gyakorlata, 4.kötet,253-310 oldal 

● Pataki Éva: Szociális munkacsoportokkal: Hatalom és kontroll – 
Csoportvezetői helyzet néhány jellegzetessége, 78- 102 oldal 
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5. Téma: Szociális munka csoportokkal a szociális segítségnyújtás területén. 
Csoportvezetés 
Kulcsszavak: a csoportmunka fázisai, vezetői feladatok 
Bibliográfia: 

● Ilarion Mata (2018): Consilierea spirituala a varstnicilor din centrele 
rezidentiale, Institulul European 

● Antonio Sandu (2013):Social Work Techniques, Lumen 
● Toseland- Rivas: Lezárás. In. Hegyesi-Kozma- Szilvási-Talyigás: A 

szociális munka elmélete és gyakorlata, 4.kötet, 311-334 oldal 
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https://bookline.ro/product/home.action?_v=Temesvary_Zsolt_A_szocialis_munka_es_a_&type=22&id=304444&ca=SEARCH
https://bookline.ro/product/home.action?_v=Temesvary_Zsolt_A_szocialis_munka_es_a_&type=22&id=304444&ca=SEARCH
https://bookline.ro/publisher/publisherProducts.action?id=9066
https://www.librarie.net/cautare-rezultate.php?au=9804
https://www.librarie.net/cautare-rezultate.php?au=100138
https://www.librarie.net/cautare-rezultate.php?editura_id=50
https://www.librarie.net/cautare-rezultate.php?au=22069
https://www.librarie.net/cautare-rezultate.php?editura_id=1737


● Pataki Éva: Szociális munka csoportokkal: A csoportok szervezése, 
előkészítése- A csoport bevezető szakasza, 50-77 oldal 

● Somorjai Ildikó szerk. (2001) Kézikönyv a szociális munka 
gyakorlatához, Szociális Szakmai Szövetség, Budapest 

● Ion Petrica (2012): Biserica si asistenta sociala in Romania, Polirom 
6. Téma: A csoportban végzett munka főbb módjai: pszichodráma, találkozási 

csoport (Rogers) 
Kulcsszavak: csoportmodell, jellemzők 
Bibliográfia: 

● Hegyesi Gábor, Kozma Judit szerk. (1999) A szociális munka 
elmélete és gyakorlata, 4. kötet: Szociális munka elmélete és 
gyakorlata 
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7. Téma: A csoportban végzett munka főbb módjai: pszichodráma: 
érzékenyítés, szervezeti képzés 
Kulcsszavak: csoportmunka modellek, jellemzők 
Bibliográfia: 

● Papell- Rothman: Szociális csoportmunka modellek: tartalom és 
örökség. In. Hegyesi-Kozma- Szilvási-Talyigás: A szociális munka 
elmélete és gyakorlata, 4.kötet,86-100 oldal 

2 

8. Téma: A helyi közösségek tanulmányozásának módszerei. A 
szomszédság fogalma 
Kulcsszavak: közösség, erőforrás,  
Bibliográfia: 

● Közösségi szociális munka In: A szociális munka elmélete és         
gyakorlata 4. kötet 

● A közösséggel végzett szociális munka módszertana, Albert-Lőrincz       
Enikő, egyetemi jegyzet, 2004 

● Kozma Judit szerk.: Gosztonyi Géza – Közösségi szociális munka         
In: Kézikönyv szociális munkásoknak, p. 234-289, Szociális Szakmai        
Szövetség, Bp. 1998 
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9. Téma: A közösségfejlesztés módszerei. A szociális munkás szerepei a 
közösség fejlődésében 
Kulcsszavak: technikák, eszközök, szociális munka 
Bibliográfia: 

● Vörös Gizella szerk.: Közösségi munka – Szöveggyűjtemény,       
Közösségfejlesztők Egyesülete, 1993 

● Dumitru Sandu, and co, Practica dezvoltarii comunitare, Editura 
Polirom, Iaşi, 2007 
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10. Téma: Biddle modell 
Kulcsszavak: jellemzők, sajátosságok 
Bibliográfia: 
● Vörös Gizella szerk.: Közösségi munka – Szöveggyűjtemény,       

Közösségfejlesztők Egyesülete, 1993 
● Dumitru Sandu, and co, Practica dezvoltarii comunitare, Editura 

Polirom, Iaşi, 2007 
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11. Téma: Alinsky modell 
Kulcsszavak: jellemzők, sajátosságok 
Bibliográfia: 
● Kozma Judit szerk.: Gosztonyi Géza – Közösségi szociális munka In:          

Kézikönyv szociális munkásoknak, p. 234-289, Szociális Szakmai       
Szövetség, Bp. 1998 
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12. Téma: Közösségi munka módszerei: interjú, kérdőív, SWOT elemzés  2 

http://www.polirom.ro/catalog/autori/sandu-dumitru/
http://www.polirom.ro/catalog/autori/sandu-dumitru/


Kulcsszavak: módszerek, sajátosságok, kompetenciák 
Bibliográfia: 

● Temesváry Zsolt (2018): A szociális munka és a szociálpedagógia 
modern elméletei L'Harmattan Kiadó,  

● Cosmin Goian, Loredana Marcela Tranca (coord) (2016): Formarea 
practica in asistenta sociala, Editura de Vest 

13. Téma: A közösségi szociális munka nemzetközi megítélése 
Kulcsszavak: közösség, szemlélet, változás 
Bibliográfia: 

● Temesváry Zsolt (2018): A szociális munka és a szociálpedagógia 
modern elméletei L'Harmattan Kiadó,  

● Cosmin Goian, Loredana Marcela Tranca (coord) (2016): Formarea 
practica in asistenta sociala, Editura de Vest 
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14. Téma: Elméleti összegzés: csoport és közösségi munka  
Kulcsszavak: modellek, technikák és eszközök,  
Bibliográfia: 

● Hegyesi Gábor, Kozma Judit szerk. (1999) A szociális 
munka elmélete és gyakorlata, 4. kötet: Szociális munka 
elmélete és gyakorlata 

● Közösségi szociális munka In: A szociális munka elmélete és 
gyakorlata 4. kötet 
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VI. B. A tantárgy tartalma – Szemináriumok (vagy labor, gyakorlat) 
Hét Témakör Óraszám 
1. Téma: Csoportokkal való munka, általánosságok 

A hallgató kötelezettségei (feladatai): szakirodalmi feldolgozás 
Bibliográfia (ha szükséges):  

● Toseland-Rivas: A csoportmunka gyakorlatának központi kérdései. 
In. Hegyesi-Kozma- Szilvási-Talyigás: A szociális munka elmélete 
és gyakorlata, 4.kötet, 54.-85 oldal 

● Toseland- Rivas: A csoportvezetésről. In. Hegyesi-Kozma- 
Szilvási-Talyigás: A szociális munka elmélete és gyakorlata, 4.kötet, 
127-163 oldal 

● Toseland-Rivas: A csoport tervezés és elindítása. In. 
Hegyesi-Kozma- Szilvási-Talyigás: A szociális munka elmélete és 
gyakorlata, 4.kötet,253-310 oldal 

● Pataki Éva: Szociális munka csoportokkal: Hatalom és kontroll – 
Csoportvezetői helyzet néhány jellegzetessége,  
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2. Téma: Csoportokkal való munka, különös igényekre és problémákra 
összpontosítva 
A hallgató kötelezettségei (feladatai): szakirodalmi feldolgozás 
Bibliográfia (ha szükséges): 

● Albert-Lőrincz Enikő (2004) A csoportokkal való munka 
módszertani kérdései, Scientia Kiadó, Kolozsvár 

● Pataki Éva: Szociális munkacsoportokkal: Hatalom és kontroll – 
Csoportvezetői helyzet néhány jellegzetessége 
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3. Téma: Módszerek és technikák az emberi csoportokkal folytatott 
tevékenységekben I. Csoportos önéletrajz, megfigyelés, csoportközpontú 
interjú 
A hallgató kötelezettségei (feladatai): interaktív részvétel 
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4. Téma: Módszerek és technikák az emberi csoportokkal folytatott 
tevékenységekben II. - Esettanulmány, szociometriai technika 2 

https://bookline.ro/product/home.action?_v=Temesvary_Zsolt_A_szocialis_munka_es_a_&type=22&id=304444&ca=SEARCH
https://bookline.ro/product/home.action?_v=Temesvary_Zsolt_A_szocialis_munka_es_a_&type=22&id=304444&ca=SEARCH
https://bookline.ro/publisher/publisherProducts.action?id=9066
https://www.librarie.net/cautare-rezultate.php?au=9804
https://www.librarie.net/cautare-rezultate.php?au=100138
https://www.librarie.net/cautare-rezultate.php?editura_id=50
https://bookline.ro/product/home.action?_v=Temesvary_Zsolt_A_szocialis_munka_es_a_&type=22&id=304444&ca=SEARCH
https://bookline.ro/product/home.action?_v=Temesvary_Zsolt_A_szocialis_munka_es_a_&type=22&id=304444&ca=SEARCH
https://bookline.ro/publisher/publisherProducts.action?id=9066
https://www.librarie.net/cautare-rezultate.php?au=9804
https://www.librarie.net/cautare-rezultate.php?au=100138
https://www.librarie.net/cautare-rezultate.php?editura_id=50


A hallgató kötelezettségei (feladatai): interaktív részvétel 
5. Téma: A közösségi tevékenységek modelljei. Példák egy közösségen belül: 

Helyi igények és erőforrások vizsgálata 
A hallgató kötelezettségei (feladatai): interaktív részvétel 
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6. Téma: Jó gyakorlat: közösségi tevékenység fiatalokkal, közösségi 
felelősségvállalás. 
A hallgató kötelezettségei (feladatai): interaktív részvétel 
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7. Téma: A csoportokkal és közösségekkel folytatott tevékenységek 
áttekintése 
A hallgató kötelezettségei (feladatai): interaktív részvétel 

2 
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közösségi és a csoportmunka. In J. Csoba, Peremhelyzetű társadalmi csoportok társadalmi 
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lehetőség? (old.: 302-316). Budapest - Szeged: Belvedere - Palócvilág - Ú.M.K. 
 
VIII. Tantárgyi követelmények 
Jelenlét (előadás) 50% 
Jelenlét (szeminárium) 75% 
Jelenlét (labor)  
A hallgatók által teljesítendő feladatok: 
Interaktív órai részvétel, 
Saját élmény bemutatása, 
Szakirodalmi feldolgozás, 
Csoportmunka tervezet készítése egy elképzelt helyzethez igazítva 
 
IX. Osztályzat 
Értékelés formája Értékelés módja (írásbeli, írásbeli és szóbeli, 

szóbeli, teszt, gyakorlat stb.) 
Százalék az 

érdemjegyből 
Vizsga Szóbeli 50% 
Kollokvium   
Szeminárium Félévi munka 50% 
Gyakorlat   
Projekt   



 

 

Egyéb 
(megnevezendő) 

  

Dátum: 
2020.09.15. 

Oktató(k): 
Dr. Berei Emese 
Dr. Pásztor Rita 


