Az ismeretkör: Etika
Kredittartománya 7 kredit
Tantárgyai: 1) Bevezetés az etikába 2. Vallásszociológia
Tantárgy neve: 1. Bevezetés az etikába SZP MA
NEPTUNKÓD: SZPNMA008, SZPLMA008

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 30 óra előadás, levelező tagozaton 10
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 célja, hogy a filozófiai diszciplína széleskörű bemutatását nyújtsa a hallgatók számára, megismertetve a
hallgatót az etikai gondolkodás történetének legnagyobb alakjaival és tanításukkal az ókortól kezdve napjainkig. A
tantárgy legfontosabb ismeretei a következő témaköröket foglalják magukban: az etika mint filozófiai tudományág
jellemzői; az általános és az alkalmazott etikák, ill. az individuális és szociális etika viszonya; etika és
szaktudományok kapcsolata; az etika alapkérdései (boldogság, szabadság és determináció, az erkölcsi jó és helyes,
a gonosz), az emberi cselekvés: az érzelem, értelem és akarat mint erkölcsi tényezők; az erkölcsi értékek; értékelés
és döntés; az erkölcsi felelősség; az autonóm erkölcsi személyiség; az etika főbb irányzatai (kitekintéssel a
metaetikára); főbb erkölcsi és etikai érvelésmódok; a magán- és társadalmi erkölcs fontosabb értékei: elemi
erkölcsi normák; igazságosság, szabadság, egyenlőség, szolidaritás.
A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom felsorolása bibliográfiai adatokkal
Rokay Zoltán: Etika. Tudományelmélet. Jel Kiadó, Budapest, 2009, ISBN: 963 9670 600
Alasdair MacIntyre: Az etika rövid története. Typotex Kiadó, Budapest, 2012, ISBN: 963 2796 741
Bolberitz Pál: Érték és etika. Magyar Kolping Szövetség, Budapest, 1999, ISBN: 963 0393 549
Turgonyi Zoltán: Etika. Kairosz Kiadó, Budapest, 2012, ISBN: 963 662 566 5
Nyíri Tamás: Alapvető etika. Budapest, Szent István Társulat, 2003, ISBN 963-360-746-4
Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek a felsorolása, amelyek kialakításához a
tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul
a) tudása
Ismeri az etika történetét, a filozófia történetében ágyazottan
Ismeri az etikai és az erkölcs értékre vonatkoztatott fogalmait.
Ismeri a szociálpedaógai munkában releváns etika problémákat
Ismeri és mérlegeli a köznevelési és egyes felnőttképzési intézményi szintű problémáinak etikai dilemmáit
b) képességei
Képes etikai konfliktusok kezelésére, a mediáció, a helyreállító és jóvátételi gyakorlatok alkalmazására
Képes etikai állásfoglalása a hátránykezelő, sajátos szociálpedagógiai nevelési, oktatási fejlesztési stratégiák
tervezésekor
Képes a társadalmi jelenségek etikai elemzésére
c) attitűdje
Rendelkezik szakmai önbizalommal, etikai alapértékekkel
Nyitott az újszerű szakmai ismeretek megszerzésére, a szociális innovációkra, az innovációk eredményeire
Betartja a szociális munka és a tudományos kutatás etikai elveit.
Szociális szakmai tevékenysége során a nemzetközi és a nemzeti értékeket integráltan képviseli
Határozottan kiáll a globális és lokális szociális problémák megoldására irányuló szakmai törekvések mellett
d) autonómiája és felelőssége

Felelősséget vállal a szociálpedagógusként végzett munkájáért
A köznevelési vagy szociális intézményi szervezeti struktúrában elfoglalt helyének megfelelően részt vesz az
intézményi szakmai egységek kialakításában, működtetésében, irányításában.
Szociálpedagógiai szakmai tudását, befolyását felelősséggel érvényesíti annak érdekében, hogy az intézményben,
szervezetben végzett minőségi munkavégzést elismertesse
Személyes felelősséggel van munkájában és munkatársai tekintetében a szakmai és etikai elvek betartása iránt,
kliensei és kutatási alanyai biztonsága és személyes adatainak védelme iránt.
Felelősen, etikusan, kritikusan, biztonságosan működik együtt minden partnerével a digitális kommunikációban.
Tantárgy felelőse: Dr. Gál Gyöngyi, főiskolai adjunktus
Tantárgy oktatásába bevont oktató: -

