
 

Az ismeretkör: Szociálpedagógia, szociális munka elmélete és módszertana  

Kredittartománya 12 kredit  

Tantárgyai: 1) A család rendszerszemléletű megközelítése 2) Szociálpedagógiai elméletek 3) 

Élménypedagógia a szociálpedagógiai munkában 

Tantárgy neve: Szociálpedagógiai elméletek                                       SZP MA 

NEPTUNKÓD: SZPNMA018, SZPLMA018 

Kreditértéke: 4 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 100 % elmélet 

A tanóra típusa: előadás és szeminárium, óraszáma: nappali tagozaton 45 óra előadás, levelező tagozaton 15 

előadás  

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további módok, jellemzők: - 

A számonkérés módja: kollokvium.  

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további módok: -  

 

A tantárgy tantervi helye: 1. félév 

Előtanulmányi feltételek: -  

 

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

A tantárgy nemzetközi kitekintésben ismerteti a szociálpedagógia történeti fejlődését és legfontosabb elméleteit. 

Rávilágít a szociálpedagógia inter- illetve inrtradiszciplináris megközelítési lehetőségeire, a szakmában jelenleg 

folyó vitákra. Külön kiemeli a történeti szakmafejlődés gyakorlati vonatkozásait, illetve az elméletből következő 

módszertani, etikai hozzáállásra is hangsúlyt fektet. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom felsorolása bibliográfiai adatokkal  

 Kozma Tamás – Tomasz Gábor: Szociálpedagógia. Szöveggyűjtemény, Budapest, Osiris, 2003. 

 Sárkány Péter: Szociálpedagógiai elméletek. Budapest, Jel Kiadó, 2011. ISBN: 9786155147074 

 Kornbeck, Jacob – Jensen, Rosendal Niels (Eds): The Diversity of Social Pedagogy in Europe. Bremen, 

Europäischer Hochschulverlag 2009. ISBN: 3941482343 

 Hatton, Kieron: Social pedagogy in the UK. Theory and practice. Ware, Russell House Publishing, 2013. 

ISBN: 9781905541898 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek a felsorolása, amelyek kialakításához a 

tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudása 

Ismeri a szociálpedagógia tudományos elméleteit és irányzatait. 

Ismeri a szociálpedagógiai fogalmait és szakkifejezéseket. 

Ismeri a szociálpedagógia témájában megjelent tudományos publikációkat. 

Tisztában van a nevelési/oktatási/szociális ellátórendszer/kutatási intézmények/közösségi és 

civilszervezetek/plébániák adminisztrációs, adattárolási, adatkezelési, adatszolgáltatási rendszereinek működésével. 

a) képességei 

A hallgató tájékozódni tud a különböző elméletek és modellek között. 

Képes szakmai állásfoglalások elméleti megalapozására. 

Képessé válik konkrét szakmai programok elemzésére és értékelésére. 

Szakterületén rendelkezik a hatékony elektronikus információkeresés, információfeldolgozás, információkutatás, 

információközvetítés ismereteivel, az elektronikus forrásokat használja. 

c) attitűdje 

A tárgy fejleszti a hallgatók tudománytörténeti és tudományelméleti szemléletét. 

A tárgy fejleszti a hallgatók új elméleti megközelítések iránti nyitottságát és kritikus attitűdjét. 

Az elektronikus kommunikációban döntéseit minden szempontot mérlegelve, a jogi és etikai normák teljes körű 

figyelembevételével hozza meg. 



d) autonómiája és felelőssége 

A tárgy hozzájárul ahhoz, hogy a hallgatók hatékonyan vegyenek rész a szakmai koncepciók kidolgozásában és 

megvitatásában. 

A tárgy hozzájárul ahhoz, hogy a hallgatók felelősséget vállaljanak a szociálpedagógusként végzett munkájuk 

elméleti-módszertani megalapozásáért. 

Tantárgy felelőse: Dr. Berzsenyi Emese, főiskolai adjunktus 

Tantárgy oktatásába bevont oktató: - 

 

 


