Tantárgy neve: Közösségfejlesztés metodikája

Kreditszáma: 4

A tanóra típusa: szeminárium
A számonkérés módja: folyamatos
A tantárgy tantervi helye: 2. félév
Tantárgy funkciója és leírása
A tantárgy keretében a hallgatók gyakorlati feladatokon keresztül megismerik a közösségi munka
különböző módszereit

Témák:
 Kiindulási pont: azok a szükségletek, illetve problémák, amelyeket a hallgatók az általuk
képviselt közösségben az előző félév során, a szükségletfelméréssel foglalkozó kurzus
során azonosítottak.
 Prioritási sorrend kialakítása az azonosított szükségletek/problémák között, az
elsődlegesként kiválasztott szükséglet/probléma bemutatása, a mellette és ellene szóló
érvek vitája
 Módszerek, amelyekkel az azonosított szükségletek, illetve problémák kielégíthetők, illetve
megoldhatók/enyhíthetők: informálás (PR), forrásfejlesztés, döntéshozó csoport (bizottság)
alakítása, szolgáltatásfejlesztési program kidolgozása, közösségi akciók – jó gyakorlatok
gyűjtése, alternatívák kidolgozása és bemutatása
 A közösségek megerősítésének (empowerment) eszközei: tulajdon vagy tevékenység
átalakítása, az állampolgárok bevonása a döntéshozásba, elektronikus részvétel,
költségvetés tervezése az érintettek részvételével, petíciók, panasztétel
A tantárgy az előző félévben zajlott szükségletfeltárás kurzus eredményeire épít, és előkészíti a félév
második felében következő projektmunkát és a záródolgozat elkészítését. A munka a hallgatók
öntevékenységére épít, a közösségi munka módszereit, amelyekkel a hallgatók által azonosított
szükséglet/probléma kielégíthető/kezelhető, a hallgatók maguk keresik meg jó gyakorlatok gyűjtésén
keresztül. Maguk azonosítják azokat a kompetenciákat is, amelyekre szükségük van a feladat
végrehajtásához.
Fejlesztendő kompetenciák
Értékek és attitűdök:
 közösségi elköteleződés, felelősségvállalás
 demokratikus részvétel, hatalommegosztás
 innováció
Ismeretek:
 a közösségfejlesztés és közösségi tervezés módszerei
 közösségi problémamegoldás
Készségek:
 adatelemzés és értelmezés
 problémamegoldás
 vitatkozás, saját álláspont megformálása és bemutatása, különböző nézőpontok, értelmezési
keretek felhasználása a probléma-megoldási stratégia kidolgozásában
 internetes adatgyűjtés
 részvétel döntéshozó csoportokban végzett munkában
Irodalom
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Budai István – Nárai Márta: Közösségi munka – Társadalmi bevonás – Integráció.
Szöveggyűjtemény. PLESZI, Győr, 2011.
MMIKL Látószög Stúdió: A hely szelleme – Miért éppen istenkút?
Tantárgy felelőse: dr. Kozma Judit PhD, szociálpolitikus
Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): dr. Budai István, dr. Tóbiás László

Tematika
1. A közösségi munka módszerei
A hely szelleme – Miért éppen istenkút? című film alapján
Kérdések:
 A közösség körülhatárolása (mibenléte), a közösség alkotóelemei (a tagok és a
hálózatok; a középpont: a közösségi tér; a szükségletek, a szerveződés és a
tevékenységek; a kultúra: szimbólumok, mítoszok, normák, minták)
 A közösségi munka lényege: a környezet alakítása (problémák, szükségletek és
programfejlesztés; érdekérvényesítés: az akció és a hatalmi harc, építő és romboló
hatalmi technikák, a tárgyalás és az alkudozás, a hatalmi helyzet erősítése, a kudarc és
feldolgozása: a frusztráció átfordítása alkotó energiába)
2. Jó gyakorlatok a közösségi munkában
Feladat: A szöveggyűjtemény tanulmányaiból vagy az internetről választani egy programot, ami
a saját közösségetekben kivitelezhetőnek tűnik. A saját közösségetek szempontjából készítsetek
erről egy SWOT-elemzést (http://hu.wikipedia.org/wiki/SWOT_elemz%C3%A9s ).
Netes kereső ötletek: Érpatak, Hajdúhadház, Gyöngyöspata, kistelepülések gettósodása,
Dr. Ámbédkar Iskola, Hegedűs Zsuzsa, Monok, Baromállás-dűlő, Tarnabod
(befogadófalu), Biztos Kezdet, szegregált oktatás, Bódvalenke, polgárőrség, integrált
közösségi szolgáltató tér, teleház, falu- és tanyagondnok, LEADER, szociális
földprogram, Sásdi kistérség:
http://www.mancs.hu/index.php?gcPage=/public/hirek/hir.php&id=12588 ,esetleg:
http://www.bszf.hu/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=62 )
Elkészítési határidő: 2011. október 12. 20.00 óra (végső határidő: 2011. október 13. 07.00!)
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