WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA
SZOCIÁLIS MUNKA SZAK

Tantárgy kódja
Tantárgy elnevezése
Tantárgy oktatójának
neve

SMAK207
Készségfejlesztés
Kovács Éva

Tantárgy óraszáma

nappali tagozaton 30 tanóra/ félév
levelező tagozaton 16 tanóra/félév
előadás
tavaszi félév
2 kredit
A készségfejlesztő munka általános célkitűzése, hogy az oktatási
folyamatban
szakemberré
váló
szociális
munkás
személyiségében, identitásában és készségeiben a szakmai
szerepével kapcsolatos elvárásoknak megfeleljen.
A készségfejlesztő kurzus alapelve az érésre és tapasztalati,
saját-élményű tanulásra egyaránt épülő fokozatos fejlődés
elérése, amelyben a kiscsoportot, mint e fejlődés közegét és
közvetítőjét alkalmazzuk.

Tanóra típusa
Meghirdetési időszak
Kreditszám
A tantárgy célja

Beosztása,
tudományos
fokozata

Célkitűzés
A szakmai motiváció és identitás erősítése, az egyéni
kommunikációs stílus tudatosítása, fejlesztése a szociális munka
szerepkövetelményeinek megfelelően.
Szükséges előtanulmányok,
feltételezett tudásanyag

-

Tantárgyi leírás

Alkalmak:
1. Keretek ismertetése, szerződéskötés – csoportszabályok,
találkozás, bizalmi légkör kialakítása, szocializáció a
csoportmunkára
2. Identitás, szakmai motiváció (személyes és szakmai
motiváció kapcsolódásának tudatosítása és mélyítése
3. Saját kommunikációs stílus azonosítása (verbális,
nonverbális kommunikáció, kulturális szignálok) és a
viselkedéskultúra fejlesztése
4. Az egyéni szereprepertoárhoz kötődő kommunikáció
elemzése és a folyamatos szakmai önvizsgálat, önreflexió
megalapozása
5. Az értékrend megnyilvánulásai a kommunikációban; az
együttműködés
lehetőségei
és
gátjai;
a
másik
szempontjainak figyelembevétele; a reflektivitás fejlesztése
6.-7.
A
szakmai
kommunikáció
sajátosságai,
kommunikációt gátló és serkentő tényezők, kommunikáció

fejlesztésére irányuló technikák gyakorlása
+ csoportzárás
Kötelező és ajánlott
irodalom
Ismeretek
ellenőrzésének módja
Tantárgy tárgyi
követelményei

gyakorlati jegy
tanterem

Tantárgy elnevezése
Tantárgy
oktatójának neve

Készségfejlesztés
Gallusné Szabó
Edit

Tantárgy óraszáma

Tanóra típusa
Meghirdetési időszak
Kreditszám
A tantárgy célja

Beosztása, tudományos
fokozata

Óraadó tanár

nappali tagozaton: 30 tanóra/
félév
levelező tagozaton: 15
tanóra/félév
tréning
tavaszi félév – őszi félév
Kredit: 2
Az oktatási folyamatban szakemberré
váló szociális munkás személyiségében,
identitásában és készségeiben a szakmai
szerepével kapcsolatos elvárásoknak
megfeleljen.

Szükséges előtanulmányok, feltételezett
tudásanyag

-

Tantárgyi leírás

Játékos feladatokkal, szakmai helyzetek
kipróbálásával segítjük hozzá a
hallgatókat, hogy szakmai motivációjuk,
empátiájuk kialakulhasson.

Kötelező és ajánlott irodalom
Ismeretek ellenőrzésének módja

-

Tantárgy tárgyi követelményei

Tante

Házi dolgozat
(3-5 oldalas beszámoló íratása, egy -a
szakmai szerepének alakulását
befolyásoló- játék, feladat részletes
ismertetése, a személyes érintettségének
kifejtésével.)

