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MODULLEÍRÁS 
 
Ajánlott korosztály 13-14 évesek 
Ajánlott időkeret 45 perc 
A modul közvetlen célja A szociális problémák összetettségének érzékeltetése. Annak megértetése, hogy a szociális problémák 

többségéről nem alkotható fekete vagy fehér ítélet.  
A modul témái, tartalma Témák:  

Kapcsolatok: szolidaritás, felelősség, segítségnyújtás; társadalom – esélyegyenlőtlenség, szociális 
problémák, intézmények; erkölcs és jog – szabályozás, törvények 
Tartalom: 
A szociális munka legfőbb területei, céljai, célcsoportjai 

Megelőző tapasztalat Szociális problémákat bemutató hazai statisztikák megismerése 
Ajánlott továbbhaladási irány Önkéntes munkavégzés valamilyen helyi segítő szervezetben 
A kompetenciafejlesztés 
fókuszai 
 

Önszabályozás: törődés, nyitottság 
A szociális kompetenciákhoz szükséges kognitív készségek: információkezelés, problémaazonosítás,  
Társas kompetenciák: empátia, konfliktuskezelés, szociális érzékenység, szolidaritás, önkéntesség 
A NAT-hoz: Ember és társadalom 
Tantárgyakhoz: társadalomismeret; osztályfőnöki óra 

Kapcsolódási pontok 

Modulokhoz: Segítő szolgálatok, segítő szakemberek (szka208_48); A szükséget nem kell igazolni 
(szka208_43); Betiltható-e a koldulás? (szka209_25); Toleranciával, törvénnyel – az egyenlő bánásmódért 
(szka210_52) 

Támogató rendszer A szociális munka önmeghatározása: www.efk.u-szeged.hu/szocmunk/definicio.htm 
A szociális munka etikai kódexe: www.eszi.sze.hu/SzMTanszek/Docs/kapcsdok/szmetikaikodex.doc) 
Somorjai Ildikó (szerk.): Kézikönyv a szociális munka gyakorlatához. Szociális Munka Szakmai Szövetség. 
Budapest, 2001  
SzocHáló Társadalomtudomány online: www.szochalo.hu 
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Módszertani ajánlás 
 
A www.fedelnelkul.hu oldal archívumában számos, hajléktalanok által készített vers, elbeszélés és kép található. Ha van rá idő, érdemes 
megismerkedni ezekkel. Az innen letölthető anyagok felhasználásával akár kulturális programot is lehet szervezni az iskolában. Azok a diákok, 
akik kapcsolatba kerülnek ezekkel az alkotásokkal, a későbbiekben biztosan árnyaltabban gondolkodnak majd az utcán lakó emberekről. 
 
A modul mellékletei 
 
Tanári segédletek 
 
P1 – Szegények, munkanélküliek, hajléktalanok (a szövegrészeket tartalmazó teljes cikk internetes elérhetősége) 
 
Tanulói segédletek 
 
D1 – A szociális munka (szöveg) 
Ha azt akarjuk, hogy a szöveg tartalmával minden tanuló megismerkedjen a modul feldolgozása előtt, akkor a lapot annyi példányban kell 
sokszorosítani, amennyi az osztály létszáma. Ha csak saját felkészüléshez akarjuk használni, nincs szükség fénymásolásra.  
 
D2 – Szegények, munkanélküliek, hajléktalanok (három, elkülönülő részekre tagolt szöveg) 
A három lapot egy-egy példányban kell lemásolni, és bekezdésenkénti csíkokra kell vágni. A foglalkozás során három csoport a szöveg 
csíkjaival dolgozik. 
 
D3 – Három helyzetleírás 
A lapot egy példányban kell lemásolni, és a három csoportnak megfelelően, három részre kell vágni.   
  
 

http://www.fedelnelkul.hu/
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