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I. Általános információk 
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Szak Szociális Munka 

Tantárgy SW1203 - Egyénekkel és családokkal végzett szociális munka. 

Szemeszter (1-6) 2 

Kreditek 5 

Besorolás (aláhúzandó) Kötelező Opciós Fakultatív 

II. Heti óraszám 

Előadás Szeminárium Labor Gyakorlat 

2 1 - - 

III. Tantárgy oktatója vagy oktatói 

Tevékenység: Név Beosztás Tanszék 

Előadás Dr. Berei Emese Beáta Egyetemi adjunktus HT 

Szeminárium Dr. Berei Emese Beáta Egyetemi adjunktus HT 

Labor    

Gyakorlat    

IV. A tantárgy célkitűzései 

Általános célkitűzések:  

 Az egyénekkel és családokkal végzett szociális munka multidiszciplináris 

elméletrendszerének az ismerete. 

 A beavatkozási módszerek tárházának az ismerete. 

 A meglévő ismeretek gyakorlati alkalmazása. 

Sajátos célkitűzések:  

 Az egyénekkel és a családokkal végzett szociális munka alapfogalmainak ismerete, 

megfelelő használata a szóbeli és az írásos kommunikáció során. 

 A hallgató átlátja a beavatkozási módszerek, technikák tárházát.  

 Az egyénekkel és családokkal végzett segítő munka folyamatának az ismerete és 

gyakorlati alkalmazása. 

 Terepmunka során összegyűjti, dokumentálja a szükséges anyagot. 

 Beavatkozási tervet készít.  

V. Kompetenciák 

Szakmai kompetenciák:  

 Az egyének és a család szociális segítségnyújtásával kapcsolatos alapfogalmak, elméletek, 

technikák és módszerek ismerete 

 Az egyének és a családok szükségleteinek és erőforrásainak azonosítása, felmérése. 

 A diszfunkcionálisan működő családokhoz való szakmai hozzáállás. 

Általános kompetenciák:  

 A megfelelő beavatkozási módszerek kiválasztása, alkalmazása problémás helyzetekben 

 Egészséges önértékelés és a szakmai határok meghatározása 

 Egyénekkel, családokkal végzett tanácsadás, szakmai hálózatépítés, interperszonális 

kommunikáció 

VI. A. A tantárgy tartalma – Előadások 

Hét Témakör Óraszám 

1.  A család fogalma multidiszciplináris szemszögből.      2 óra 

2.  A család felépítése. Családtípusok: a tradicionális családtól a nukleáris 

családig, egyedülálló szülők, mozaik családok. 
2 óra 



3.  A család funkciói, funkcióvesztései a társadalomban. Pluralizáció, 

kirekesztés és elszigeteltség a kortárs társadalomban. 
2 óra 

4.  Családi életciklusok. Normális és patológiás krízisek a családban. 2 óra 

5.  Családi konfliktusok. A konfliktus forrásai. Megoldási kísérletek. 2 óra 

6.  Diszfunkcionálisan működő családok. Társadalmi beavatkozás a családok 

esetében. 
2 óra 

7.  Egyéni tanácsadás és közvetítés családi diszfunkciók esetén. A szociális 

munkás szerepe, feladatai, határai. 
2 óra 

8.  Az egyéni és családi szükségletek, hiányok azonosítása. Maslow elmélete. 2 óra 

9.  Az egyén és a környezete. Egyensúly és konfliktus. Welch humánökológiai 

elmélete. 
2 óra 

10.  A szociális segítségnyújtás módszerei és technikái 1. Az interjú, az 

erőviszonyok elemzése. 
2 óra 

11.  A szociális segítségnyújtás módszerei és technikái 2. Családfa, 

kapcsolatháló. 
2 óra 

12.  Az egyén és családjának a professzionális felmérése. Környezettanulmány 

készítés, szociális munkás a terepen.   
2 óra 

13.  Beavatkozási terv készítése. 2 óra 

14.  Az egyénekkel és családokkal végzett szociális munka áttekintése. 2 óra 

VI. B. A tantárgy tartalma – Szemináriumok (vagy labor, gyakorlat) 

Hét Témakör Óraszám 

1-14 A szemináriumok témája azonos a kurzusok témájával, sajátosan 

kiegészítik azt. A hallgatók interaktív módon bekapcsolódnak az előadások 

során bemutatott témák megbeszélésébe, kérdéseket tesznek fel, írásos 

beszámolót készítenek, megegyezés szerint azt bemutatják. 

1óra/hét 
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VIII. Tantárgyi követelmények 

Jelenlét (előadás) Órai aktivitás 

Jelenlét (szeminárium) Órai aktivitás és a feladatok elvégzése 

Jelenlét (labor) - 

A hallgatók által teljesítendő feladatok: 
- Az órákon való interaktív részvétel vagy a hiányzások pótlása az oktatóval egyeztetett 

pótfeladatok teljesítése révén. 

- Az elméleti fogalmak ismerete; a terminológia megfelelő használata, az írásos teszt 

minimális teljesítése. 

- A kötelező szakirodalom jegyzetelése, feltöltése a Moodle felületre. 

- Dokumentálódás, információk azonosítása, összegyűjtése, elemzése, beszámoló készítése, 

feltöltése a Moodle felületre. 

- Az elméleti ismeretek megfelelő alkalmazása a gyakorlatban.  
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Értékelés formája Értékelés módja (írásbeli, írásbeli és szóbeli, 

szóbeli, teszt, gyakorlat stb.) 

Százalék az 

érdemjegyből 

Vizsga Teszt  67% 

Szeminárium Írásbeli és szóbeli 33% 
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