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A segítő közösségek megismerése, módszeres elemzése révén a hallgatók
váljanak képessé az azonos problémával küszködő emberek
közösségeinek megszervezésében való részvételre, közösségi akciók
kezdeményezésére és a kivitelezésben való részvételre
SMAK 704L Közösségi szociális munka és
SMAK706L Közösségi szociális munka labor egyidejű teljesítése
A hallgatók a saját földrajzi környezetükben bekapcsolódnak 1 közösség
munkájába. Az alábbi feladatokból vállalnak részt, melyről a közösségi
labor gyakorlaton beszámolnak:
- valamilyen közösségi problémával küzdő közösség felfedezése
- a szükségleteik felmérése és értékelése,
- diagnóziskészítés, majd programtervezés,
- a közösségi koalícióképzés és hálózatépítés munkáiban való részvétel,
- szükség esetén részvétel (érték- és érdekközvetítő, érdekérvényesítő
szereppel) a politika alakításában - különböző testületek, bizottságok
ülésein,
- a döntési folyamatok követése - a döntési mechanizmusok
tanulmányozása (dokumentumok és saját élményű tapasztalatok alapján),
- a pénzalap-gyűjtés módszereinek feltérképezése, az abban való
részvétel,
- a nyilvánosság szervezése,
- a megtervezett projekt megvalósítása.
ld. a Közösségi szociális munka labor tematikájában jelzettek

Kötelező és ajánlott
irodalom
Ismeretek ellenőrzésének Követelmények, értékelés:
módja
1. Az előírt 12 óra teljesítése, melyről az adott közösség vezetőjétől
igazolást hoznak a laborvezetőnek az utolsó konzultációra - ld. Igazolás
2. Az igazolás tartalmazza röviden, hogy a hallgató milyen mértékben
tanúsította a gyakorlat során az alábbiakat:
- kreativitás, ötletesség
- kapcsolatteremtő képesség
- kompromisszumkészség
- team-munkában való részvétel
- pontosság, megbízhatóság
Tantárgy tárgyi
diktafon – képrögzítő eszköz - projektor - számítógép – internetes
követelményei
hozzáférés - sokszorosítási lehetőség
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IGAZOLÁS
a
Közösségi szociális munka gyakorlatához

Közösség neve: ………………………………………………………………………………………
Címe/székhelye: ………………………………………………………………………………………
Vezető neve: …………………………………………………………………………………………..
Elérhetősége (telefon vagy e-mail): ……………………………………….…………………………..
Igazolom, hogy …………………………………………………………………….…, a Weley János
Lelkészképző Főiskola IV. évfolyamos szociális munka szakos hallgatója 12 óra időtartamban részt
vett közösségünk munkájában.
Tevékenysége az alábbiakkal jellemezhető*:
kiváló

jó

megfelelő

fejlesztésre
szorul

nem
megítélhető

kapcsolatteremtő képesség
jó kommunikációs készség
kompromisszumkészség
kreativitás, ötletesség
megbízhatóság
team-munkában való
részvétel
*a megfelelő oszlopban jelezze x-szel
Egyéb megjegyzések:

……………………………, 2013. ……………….
………………….………………
a közösség vezetője

