
Ismeretkörök/tantárgyi programok, tantárgyleírások  
 

Az ismeretkör: Társadalompolitika  

Kredittartománya: 4 kredit 

Tantárgyai: 1) Romológia  

                  2) Társadalmi egyenlőtlenségek                  
 

Tantárgy neve: Romológia  Kreditértéke:  2 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12:  (kredit%)  

A tanóra1 típusa és óraszáma: nappali tagozaton 2 óra előadás/hét levelező tagozaton 10 óra 

előadás/félév az adott félévben 

 

A számonkérés módja: kollokvium  

A tantárgy tantervi helye: 5. félév   

Előtanulmányi feltételek: Társadalomismeret alapjai   
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A főbb fogalmak tisztázása. A cigányok/romák eredete, vándorlás és megjelenése a kora 

középkori Magyarországon. A felvilágosult abszolutizmus romapolitikája. Romák a 19. századi 
Magyarországon és a XX. század első felében. A magyarországi cigányok története 1945-től. A 

magyarországi cigányság intézményesülése a rendszerváltás után. A magyarországi cigányság 

társadalmi problémái. A cigánygyerekek iskoláztatásának főbb problémái. Az iskolai 
szegregáció. Integrációs törekvések az oktatásában a roma gyerekekkel kapcsolatosan. A 

cigányzene világa. A cigányság táncművészete. A cigány képzőművészet és irodalom. A roma 

jogvédelem. Cigányok a médiában. A cigány nyelv sajátosságai. Az európai roma stratégiai 

program. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Kállai Ernő – Kovács László (2009, szerk.): Megismerés és elfogadás - Pedagógiai kihívások és 

roma közösségek a 21. század iskolájában. Nyitott Könyvműhely, Budapest ISBN: 978-963-
9725-91-1 

Kemény István (2000, szerk.): A magyarországi romák. Press Publika, Budapest ISBN: 

9639001473  
Nahalka István – Torgyik Judit (2004): Megközelítések a roma gyerekek nevelésének egyes 

kérdései. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest ISBN: 963 9316 84 9 

Kovalcsik Katalin (2002, szerk.): Tanulmányok a cigányság társadalmi helyzete és kultúrája 

köréből. BTF-IFA-MKM ISBN 9638323256 
Fraser, Sir Angus (1996): A cigányok. Osiris Kiadó, Budapest ISBN 9633896185 

Stewart, M. S. (1994): Daltestvérek. T-Twins Kiadó, MTA Szociológiai Intézet, Max Weber 

Alapítvány ISBN 9637977554 
Szuhay Péter (1999): A magyarországi cigányok kultúrája; etnikus kultúra vagy a szegénység 

kultúrája. Panoráma, Budapest ISBN 9632438345 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., 

KKK 7. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben 

hozzájárul 

a) tudása 

- Ismeri a szociális segítségnyújtáshoz szükséges, elsősorban társadalomismereti, 

társadalom- és szociálpolitikai, szociális munkára vonatkozó, másrészt pszichológiai, 

jogi, igazgatási, egészségügyi, pedagógiai ismeretrendszerek alapjait. 

                                                        

 
 

 



- Ismeri a szociális segítségnyújtáshoz szükséges ismeretszerzés módjait és a 

legfontosabb ismeretszerzési forrásokat. 

- Ismeri a különböző társadalmi és szociális problémákat, a kielégítetlen 

szükségleteket, a veszélyeztető tényezőket. 

- Ismerettel rendelkezik a társadalomról, a szociálpedagógia felhasználóiról, 

célcsoportjairól és azok környezetéről. 

- Ismeri a szociális, a gyermekjóléti, a gyermekvédelmi, a nevelési intézmények 

működését, azok jogi szabályozását.  

- Ismeri a szociálpedagógia fogalomkészletét, történetét, elméleteit. Ismerettel 

rendelkezik a szociálpedagógia gyakorlatáról. 

- Ismeri az elmélet és a gyakorlat összefüggését, szintetizálni tudja elméleti és 

gyakorlati ismereteit. 

- Ismeri a szociálpedagógia színtereit, a szociálpedagógiában alkalmazott 

munkaformákat, módszereket. 

- Módszertani tudással rendelkezik, átlátja a szociális szakma innovációjának 

lehetőségeit. 

- Ismeri a szociálpedagógia szakmai, etikai normáit. 

- Ismeri az informatika eszközeivel történő hatékony kommunikáció formáit, az 

információk, elemzések mások számára történő prezentálásának eljárásait, eszközeit. 

b) képességei 

 Képes a társadalom működési szabályszerűségeinek felismerésére, azok 

rendszerszerű elemzésére, a társadalmilag kedvezőtlen helyzeteket létrehozó okok, 

következmények feltárására és értelmezésére. 

 A hallgatók megismerik a hazai legnagyobb lélekszámú kisebbségi csoport 

eredetét és egyetemes valamint hazai történetének főbb állomásait, a roma tanulók 

nevelésének kérdései, a család és a közoktatási intézmények közötti kudarcok 

okait, a cigány magas kultúra remekeit, az európai integráció eredményeit. 

- Képes a szociális segítségnyújtás módszereinek alkalmazására. 

- Képes a szociális problémák, szükségletek, veszélyeztető tényezők felismerésére, 

feldolgozására, elemzésére, kezelésére, megoldására. 

- Képes a szociálpedagógia célcsoportjai szocializációjának, személyiségfejlődésének 

sajátosságait, törvényszerűségeit átfogóan elemezni. 

- Képes az egyének, családok, csoportok, közösségek jog- és érdekérvényesítő 

képességének fejlesztésére. 

- Képes a gyermekjóléti, gyermekvédelmi, és szociális szolgáltatásokat nyújtó, 

valamint nevelési intézményekben szociálpedagógiai szakmai munka végzésére, az 

elsajátított társadalomismereti, pszichológiai, jogi, igazgatási, egészségügyi ismeretek 

és alapelvek alkalmazására. 

- Képes a különböző helyzetű gyermekek, fiatalok és csoportjai, családja, valamint 

pedagógusai számára szakszerű szolgáltatásnyújtásra a nevelés, oktatás, szabadidő-

pedagógia, szociálpedagógia, szociális munka korszerű eszközeivel, továbbá ezeknek 

a folyamatoknak a tervezésére, kivitelezésére és elemzésére. 

- Képes a szociális szakmai tevékenységhez szükséges prevenciós és problémakezelő 

módszerek, technikák hatékony és innovatív alkalmazására. 

- Képes a szociálpedagógusi munkában a szakmai etikai normák hatékony 

érvényesítésére.  

- Hatékonyan alkalmazza az informatikai eszközöket kommunikációra, információk 

gyűjtésére és közzétételére, társadalomtudományi adatbázisok használatára. 

 



 

c) attitűdje 

- Rendelkezik a társadalomtudományi gondolkodás sokszínűségével, azt hitelesen 

képviseli környezetében. 

- Rendelkezik a társadalmi problémák iránti érzékenységgel, elkötelezett az európai 

értékek lokális alkalmazására, szemléletét áthatja az elesettek és kiszolgáltatottak 

melletti szolidaritás, az előítéletek elleni küzdelem. 

- Érzékeny és nyitott a társadalmi problémákra. 

- Munkáját kapcsolatteremtés- és fenntartás, konfliktusmegoldási készség, lokális és 

globális problémák iránti érzékenység és megoldási készség, empátia, kooperáció, 

segítő attitűd és fejlett kommunikációs készség jellemzi. 

- Emberi kapcsolataiban humánus és etikus magatartású, szakmai feladatainak ellátása 

során a szociális munka etikai kódexét betartja. 

- Ismereteit empátiával, toleranciával, rugalmassággal, kreativitással alkalmazza. 

- Egyéni munkájában reális önismerettel, önértékeléssel rendelkezik, önmagát 

kritikusan szemléli. 

- Projektalapú és együttműködésre épülő munkavégzés mellett elkötelezett, és értékeli 

a közös munkához való egyéni hozzájárulást. 

- Nyitott a szakmai továbbképzésekre, módszertani innovációkban szívesen részt 

vállal. 

- Törekszik a folyamatos szakmai önképzés megvalósítására, a szakmai 

továbbképzéseken való részvételre. 

- A szociálpedagógiai munkáját elkötelezetten, szakmai igényességgel és 

minőségtudattal végzi. 

- Elfogadja és a gyakorlatban is megvalósítja az egészségmegőrző szemléletet és 

életvitelt. 

d) autonómiája és felelőssége 

- A szakmai és szakmaközi együttműködés során felelősségteljesen jár el.  

- Önálló, konstruktív és erős érdekérvényesítő az intézményen belüli és kívüli szakmai 

együttműködések során.  

- Képviseli a szociálpedagógia módszereit, ismereteit. Adekvát esetben 

felelősségteljesen képviseli szakmai szervezeti egységét.  

- Felelősséget vállal az egyénekkel, csoportokkal, közösségekkel végzett 

szociálpedagógiai tevékenységért. 

- Felelősen áll ki a szociálpedagógia jogi, etikai és szakmai normáinak betartása és 

védelme érdekében.  
 

 

Tantárgy felelőse: Dr. Udvarvölgyi Zsolt András, főiskolai docens, Phd  

Tantárgy oktatásába bevont oktató: Báder Iván főiskolai tanársegéd 

 


