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A terepgyakorlati munkát előkészítő és megvalósító, annak monitorozásában közreműködő
kollégáink, a terepgyakorlati munkacsoport tagjai számára meghatározó kérdésként artikulálódik és
folyamatos reflexió tárgya a tereptanítás módszertanának optimalizálása, mely különös kihívásként
jelenik meg a bolognai folyamat révén létrejött szociális munka mesterszakon. Amint azt a képzést
szabályozó alapvető dokumentumok - a mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményei
(KKK)1 és a konkrét szaktanterv2 - mutatják, a képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei
részletesen szabályozottak. A KKK a következőképpen fogalmaz: „A szakmai gyakorlat a szociális
munka területeihez kapcsolódó, külső terepen - feladatterv alapján, tereptanár közvetlen irányítása
mellett - végzett folyamatos, hetenként legalább 8 óra, összesen legalább 300 óra intenzív szakmai
munkát jelent, amelynek kreditértéke 8-15 kredit. A terepgyakorlat feladata, hogy a hallgató képessé
váljon az elméleti, módszertani ismeretek, valamint a képzés során megszerzett új gyakorlati
tapasztalatok integrálására; továbbá hogy a hallgató elsajátítsa a mesterképzési szakon
megszerezhető gyakorlati kompetenciákat. A hallgató - az intézmény döntése alapján - a
gyakorlatnak legfeljebb egyharmad részét teljesítheti saját munkahelyén.” (i.m. 294. old.)
Jelen szakértői anyagunkban azokra a sajátosságokra kívánunk koncentrálni, amelyek a Pécsi
Tudományegyetem

Bölcsészettudományi

Karának

szociális

munka

mesterképzési

szak

terepképzésében azonosíthatóak, s a terepgyakorlatokra vonatkozó szakmai ajánlások és képzési
előírások szellemével összhangban, mégis specifikumként és megoldásra váró kérdésként
realizálódnak, ezáltal mintegy a gyakorlati képzés szerkezetének és filozófiájának lényegi összetevőit
igyekeznek megragadni. E filozófia alapjainak kialakításában jelentős szerep jutott a hajdani szociális
munka-szociálpolitika szakon kidolgozott képzési koncepciónak, majd később a bolognai folyamattal
beköszönő új alapszaknak, amely gyakorlatával kapcsolatosan már közöltünk tanulmányt
munkatársainkkal (Brettner, Borda, Csürke, 2009) egy igen értékes, Kocsis Erzsébet (PTE IGYK) által
vezetett országos fejlesztési program keretében. A szak, a szakma fejlődésének és hagyományainak
terepgyakorlatra vonatkozó értékes tudásainak átörökítésében az Ohly Éva (ELTE TÁTK) által nyújtott
szakmai támogatásnak jut kiemelkedő szerep a kilencvenes évek második felében. Ohly az ELTE
berkein belül bevezetett „Vezérfonal”3 és számos nemzetközi gyakorlat bemutatása és megosztása
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http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/oktatasert-felelosallamtitkarsag/hirek/mesterkepzesi-szakok-jegyzeke 292. old.
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https://www.tr.pte.hu/ETR3/tanterv.aspx
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http://www.esely.org/kiadvanyok/1992_5/vezerfonal.pdf
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révén segítette többek között a PTE BTK szociális munkás képzésének fejlesztését, melyet tovább
tudtunk érlelni a pécsiség kontextusának megfelelően. Ezek a gyökerek ma is gazdagon táplálják
terepmódszertanunkat, köszönet érte!

1.

A gyakorlatok megvalósítása mögött húzódó „ars poetica”: „Hogyan taníthatom meg azt,

amit magam sem tudok?”4

A segítő kapcsolatok szférája, a kliens és segítője által létrehozott pszichológiai tér megannyi
tudományos vizsgálat - elsősorban lélektani és kommunikációelméleti kutatás - tárgyává vált az
elmúlt évtizedekben. Egyre inkább tudni szeretnénk, mi és hogyan zajlik valójában e megfoghatatlan,
olykor a transzcendencia, az emberi cselekvés és befolyás határterületeit, limitációit érintő
kapcsolatokban, melyek körébe soroljuk a szociális munka gyakorlatának egyes területeit és
állomásait is, amennyiben képes meghaladni a fizikai alapszükségletek kielégítésének különböző
formáit és szintjeit. Felfogásunkban a szociális munka mindenképpen a pszichoszociális segítés
komplex és holisztikus cselekvési terében helyezkedik el, a nemzetközi normákkal és definíciókkal
összhangban5. E sokrétegű tevékenységi mező egyik kiemelt megvalósulási területe a segítő
beszélgetés (konzultáció, counseling), amely a klienssel folyó esetkezelési folyamat állandó
kommunikatív és kapcsolati eseménye, cselekvése. Bár a pszichoterápia - counseling - segítő
beszélgetés tengelyeit nehezen azonosítható határvonalak választják el egymástól (Szabó 1999),
tapasztalataink szerint a szociális szakemberek számára leggyakrabban használt tudások és készségek
ezen a nehezen definiálható területen húzódnak meg. Az empirikus eredmények visszakapcsolása a
képzések és praxisok világához meglehetősen komoly szakmai kihívás: amennyiben többet kíván
önmagától tanár és tanítványa, ill. ezzel párhuzamosan a kliens és segítője, mint ismeretek, tudások
(azonosítható, mérhetővé tett és leírható adatok) közvetítése és átadása, akkor fel kell vállalniuk a
bizonytalanság állapotát, hiszen a legtöbbször nem elégséges információkat közvetíteni, sokkal

1. 4 Ezzel a címmel jelentünk meg a XII. Európai Szociális munka Szimpóziumon 2007-ben: Borda Viktória,
Brettner Zsuzsanna, Csürke József, Madácsy József, Molnár Dániel: Hogyan taníthatom meg azt, amit magam
sem tudok? Workshop. Változások és kihívások a szociális munkában és képzésben. XII. Európai Szociális Munka
Szimpózium, Győr, Széchenyi István Egyetem, 2007. május 7-8.
5
http://www.naswintl.org/ (2012. május)
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inkább új tudások, és stratégiák megfogalmazása válik szükségessé. A szertefoszló illúzióban - M.
Weber (1995) kifejezésével élve - a szociális munka világa „varázstalanítódik”, mert eltünedezőben
van az az elképzelés, miszerint kidolgozott, előre elkészített elixírekkel juthatunk és juttathatunk
megoldásokhoz. Ilyen elixír lehet például tárgyi szinten a pénz, a lakás vagy a munkahely, szellemi
szinten a szakember szaktudása, megoldásra vonatkozó előzetesen kidolgozott megoldó képlete, más
néven tanácsadása. Ezzel együtt a „varázslat” új jelentéssel telítődik meg, mely lényege szerint épít a
változás képességére, a kliens önerejére és a közösen létrehozott új megközelítésekre. A komplex
segítés, a problémamegoldó folyamat vezetése a tudások megszerzése mellett, sokszor a közössé tett
benső - intellektuális és emocionális - terek erejére épít. Ezért is prioritás a pécsi szociális munkásképzésben a segítő beszélgetés, a kliens-segítő interakciókra, az esetmunka folyamatban való
dinamikus önpozicionálásra történő felkészítés kérdésköre. Megközelítésünk egyik legfontosabb
kiindulópontja az a szemléleti horizont, amelyben a kliens, mint egyedi, erővel és kompetenciákkal
felruházott lény egy sajátos, a segítő szakemberrel közösen alkotott valóságban bontakoztatja ki
képességét a problémamegoldásra. A képzésünkben prioritást élvező gyakorlati modulok az ezek
alkalmazására való felkészítés lehetőségeit kívánja kibontani.

2.

A gyakorlat előkészítése

A képzés alatti kötelező szakmai gyakorlatok szervezésében kiemelkedő jelentőséggel bír a megfelelő
gyakorlati hely, a terepintézmény kiválasztása. Ebben a folyamatban fontos szerep jut a
terepkoordinátornak, aki törekszik az igények és lehetőségek összehangolása, a terepintézményekkel
történő kapcsolatépítésre és annak fenntartása, különös tekintettel az aktualitások követésére6.
Hangsúlyos kérdés ugyanis az adatok - elérhetőségek, vezető, potenciális tereptanárok neve - mellett
az egyes terepintézmények aktuális szervezeti állapotának monitorozása, mely jellemzően a
különböző szakmai fórumokon (például szakmai tanácskozásokon, levelezőlistákon) ill. informális
csatornákon keresztül történik. Az esetlegesen az intézménynél zajló változások, mint a belső, ill.

6

A Tanszéki honlapon lehetıség szerint mindig az aktualizált terepkatasztert érhetik el a hallgatók. A listában
nem szereplı – szociális munkát ill. igazgatást végzı - intézményekbe is jelentkezhetnek gyakornokok, ám
ebben az esetben elızetes egyeztetés szükséges a terepkoordinátorral. http://szocialismunka.hu/menu/43/25
(2012. május)
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külső átszervezés, a vezető-váltás, a szervezeti struktúra átalakítása, az egyes szolgáltatások és
feladatkörök módosítása ugyanis olyan belső szervezeti kontextust állíthat elő, amelybe átmenetileg
nem szerencsés hallgatónak bekapcsolódnia. Természetesen a gondos előkészítés ellenére is
adódhatnak akut változások, esetleg szervezeti krízishelyzetek, ezek terepgyakorlatra vonatkozó
hatása azonban az aktuális feltételrendszer mentén minden esetben orvosolható, legszélsőségesebb
esetben terepintézmény-váltással, melyre később még visszatérünk.
A hallgató előzetes elvárásai, érdeklődési területe, sok esetben alkalmassága és már meglévő
kompetenciái behatárolják a terepkoordinátor ajánlásainak mozgásterét. Meghatározó benyomások
származnak a kiscsoportos gyakorlatok és készségfejlesztő szemináriumok, laborgyakorlatok során
átélt élményekből, ezek alapján alakul ki ugyanis a hallgatókban az a belső lenyomat, amely a
különböző szakterületeket reprezentálja, s lényegében a későbbi elsődleges szakterületi orientációt
és prioritásokat megalapozza.
A gyakorlati félévet minden esetben felkészítő szeminárium előzi meg, így a terepkoordinátornak
lehetősége adódik a hallgató orientációjának megismerésére, a gyakorlati munkához szükséges
készségek és képességek előzetes feltérképezésére. Ugyanakkor a szeminárium a hallgatónak is
lehetőséget biztosít a tájékozódásra, általános képet nyújt egyes terepintézményekről és az ott folyó
munkáról. Tapasztalataink azt mutatják, hogy a hallgatók többsége a felkészítő kurzus végére konkrét
elképzelésekkel választ gyakorlati helyet; az előzetes ismeretszerzés és az elvárások tisztázása tehát
nagyban hozzájárul a terepgyakorlat sikeréhez.
A Pécsi Tudományegyetem Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszéke megközelítőleg húsz
esztendeje ápol szakmai kapcsolatokat nemcsak a megye, de a régió, sőt az ország számos
egészségügyi és szociális intézményével, szakemberével. Mára jelentősen megnőtt azoknak a
hallgatóknak a száma is, akik, nemzetközi csereprogram keretében, külföldön szereznek
munkatapasztalatot, végzik gyakorlatukat. Az elmúlt években nemzetközi színéren7 Tanszékünk, a
már meglévő angol, amerikai és finn kapcsolatok mellett, horvát, török, spanyol, lengyel valamint
olasz intézményekbe tudott gyakornokokat delegálni. Ezek az új, de elsősorban a már korábban
létrejött szakmai kötelékek folyamatosan bővítik a tanszék terepkataszterét, újabb és újabb
intézmények bevonásával.

7

http://szocialismunka.hu/menu/46/25
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Hallgatóink az intézményválasztás során önállóan keresik fel a potenciális fogadóhelyeket,
egyeztetnek az intézményvezetőkkel és biztosítják maguk számára a terephelyet. Az intézmény
fogadókészségéről írásban nyilatkozik egy ún. terep előkészítő feljegyzés segítségével. (5. sz.
melléklet) Gyakran előfordul, hogy a hallgatók lelkesedése, önállósága és innovatív készsége révén új
intézmény kerül a látómezőnkbe (ezek többnyire nonprofit szervezetek, de volt már példa új
minisztériumi szakterületre is). Ilyenkor szintén a terepkoordinátor feladata, hogy tájékozódjon, és
megfelelő információkat szerezzen a szervezetnél folyó tevékenységekről, a leendő tereptanár
személyéről, szakmai hátteréről, részben biztosítva ezzel a gyakorlati munka vezetésének minőségi
kritériumait.
A szakmai gyakorlat kvalitásainak fontos záloga a folyamatos nyomon követés, monitorozás. A
szociális szakképzésben máig vitatott téma a terepintézmények akkreditációjának szükségessége,
melyben sokan a terepgyakorlat minőségbiztosításának eszközét látják. Valóban kényes kérdés az
egyes intézmények keretein belül folyó terepoktatás, gyakorlati felkészítés, valamint a megfelelő
szakemberek tereptanárként történő funkcionálása. Feltétlen garanciát azonban a terepakkreditáció
sem jelenthetne.
A gyakorlatok eredményességének számos összetevője van és ezek között valóban kulcsfontossággal
bír a megfelelő szakmai ismerettel, kellő empátiával és hozzáértéssel dolgozó tereptanár, a
gyakornoknak

helyet

és

hasznos,

részben

önálló

munkát

biztosító

intézmény.

Egyes

képzőintézmények már a kilencvenes évek második felében megkezdtek tereptanár-képzéseket, s
folytatnak ma is az NCSSZI8 akkreditációjával és felügyeletével. Ezek a képzések komplex felkészítést
végeznek a leendő tereptanárok számára, akik munkájuk hangsúlyos részének tekintik a gyakornokok
fogadását. Nem szabad azonban megfeledkeznünk a hallgató attitűdjéről, motivációjáról, szakmai
elhivatottságáról, elméleti felkészültségéről, valamint a képző- és a terepintézmény kapcsolatának,
kommunikációjának jelentőségéről sem, amely minden intézményi erőfeszítés és felkészültség
ellenére a leginkább szignifikáns tényező az optimális tereptanuláshoz.
Tanszékünk határozott elvárásokkal bír a terepintézményekkel és a tereptanárokkal szemben,
ugyanakkor ezen elvárások teljesítéséhez minden segítséget igyekszünk megadni. Mint azt fentebb
már jeleztük, a terepkoordinátor, az oktatói közösség tagjaként a gyakorlat során a Tanszék

8

http://ncsszi.hu/kepzesi-igazgatosag-1_6/kepzesszervezesi-foosztaly-2_50 (2012. május)
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képviselője, rendszeres és aktív munkakapcsolat kiépítésére és fenntartására törekszik a
gyakorlóhellyel. Ennek keretében tájékoztatja a terepintézményt a gyakorlati képzés struktúrájáról,
tematikájáról, a félév során felkeresi az intézményt, konzultációs lehetőséget biztosít a tereptanár
kolléga

részére.

Szintén

a

koordinátor

felelőssége

a

gyakornok

képzési

igényeinek

figyelembevételével a képzési ciklussal összhangban lévő szempontok megadása a gyakorlóhelynek
és az ott dolgozó tereptanárnak, amellyel konkrét képzési programot dolgozhatnak ki. Ezeknek a
részletesen kifejtett képzési- és fejlődési céloknak a szerződésszerű megfogalmazása történik az
oktatási segédanyag mellékletét képező un. tanulmányi megállapodásban (1. és 2. sz. melléklet),
melyet a gyakorlat második hetének végéig szükséges elkészíteni. A tereptanár és a gyakornok által
aláírt szerződés elfogadására az első terepszemináriumon kerül sor, ahol az Egyetem részéről a
terepkoordinátor és/vagy szemináriumvezető is hitelesíti a dokumentumot, ill. amennyiben annak
bármely pontja nem kellően kidolgozott, hiánypótlásra hívja fel a gyakornokot. A tanulmányi
megállapodás ez által az egyes konkrét gyakorlatokat szabályozó leghangsúlyosabb dokumentum az
oktatási segédanyag mellett.
Elvárásaink alapján, a gyakorlatnak helyt adó szervezet a gyakorlatvezető számára lehetővé teszi az
oktatásba való bekapcsolódást, biztosítva a szükséges tárgyi, munkaidőbeli és egyéb szükséges
feltételeket. A terepintézmény lehetőséget teremt a gyakornok számára, hogy megismerhesse az
adott szervezetet, az intézmény által nyújtott szakfeladatokat, szolgáltatásokat és egyes
munkatársainak munkáját, s a szükséges mértékig betekintést enged a teljes szervezet és annak
kapcsolathálózatának működésmódjába.
A tereptanár feladatai lényegében a következőkben foglalhatóak össze: a képzés tanterve alapján, a
hozzá delegált hallgatóval együttműködve, a gyakorlat számára helyet biztosító szervezet érdekeit is
szem előtt tartva összeállítja a gyakorlati képzés programját; koordinálja, vezeti, segíti a gyakornok
munkáját, ellátja a gyakornokot a szakma tanulásához és a munka elvégzéséhez szükséges
információkkal; biztosítja a személyes kapcsolat létrejöttét/elérhetőségét a gyakornokkal, valamint az
intézmény többi munkatársával. A mesterszak esetében igen hangsúlyos elem az interprofesszionális
együttműködésre történő felkészítés, ill. a már megszerzett készségek és képességek fejlesztése is.
(1. sz. melléklet)

„Reflektív szociális képzési rendszer
a 21. században”
TÁMOP 5.4.4.-09/2-C-2009-0008

4. Kapcsolattartás a terepintézményekkel, tereptanárokkal

Tanszékünk kiemelt jelentőségű feladatként kezeli a terepintézményekben dolgozó szakemberekkel
való személyes kapcsolattartást, a gyakorlati félév folyamán a terepkoordinátor összekötő szerepet
tölt be a gyakorlati- és az elméleti képzés között. Mindez óriási kihívás és jelentős személyzeti
erőforrásokat igényel. A gyakorlat ideje alatt a képzés helyén illetve annak közvetlen közelében lévő
intézményeket legalább egyszer személyesen felkeresi a terepkoordinátor, különös tekintettel azon
intézményekre, ahol korábban még nem fogadtak gyakornokot. A hallgatók terepválasztásának egyik
legfontosabb szempontja a jövendőbeli munkahely megismerése, mely mind a BA, mind az MA szintű
képzésben lévő hallgatók esetében fokozottan jelentkezett, így a képzőhelytől távoli, a gyakornok
eredeti lakóhelyéhez közel eső intézmények is jelentős számban jelentek meg a gyakorlati képzési
palettán. A térbeli távolság ezekben az esetekben nem minden esetben teszi lehetővé a személyes
kapcsolattartást, olykor csak a telefonos és az elektronikus kommunikáció valósítható meg, mely
rendszeres a félév folyamán. A terepintézményben történő személyes találkozáson fontosnak tartjuk
a gyakornok részvételét, hiszen a munkájáról, a klienskörhöz való viszonyáról elhangzó vélemény
segítheti a kitűzött szakmai fejlődési célok elérését, javíthatja a kölcsönös együttműködést, továbbá a
transzparens kommunikáció elsajátításában is részt vesz.
A tereptanárokat a gyakorlati félév folyamán egy kötetlen beszélgetésre - az ún. tereptanári fórumra
- hívjuk, ahol a képzéssel kapcsolatos aktualitásokról adunk tájékoztatást, különösen fontosnak
tartjuk az MA képzés kapcsán felhívni a szakemberek figyelmét az esetleges tantervi változásokról. A
gyakorlati képzés struktúrája, tematikája az osztott képzés elindulásával megváltozott, a hallgatók
felkészítése a gyakorlati munkára már az első évben megkezdődik a szakmai személyiségfejlesztés, a
pszichoszociális készségfejlesztés kurzusai révén. A hallgató saját személyiségének megismerése,
érzéseinek azonosítása jelentős építőköve az eredményes gyakorlati képzésnek.
A tereptanári fórumok során a gyakorlatvezetők aktív részvevői a megbeszélésnek, kérdéseikkel,
visszajelzéseikkel és javaslataikkal segítik a gyakorlatok tervezését, szervezését, lebonyolítását, a
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sikeres hallgatói munkát. A szakmai fórumon elhangzó információk, a kollégák tapasztalatai
ösztönzőleg hatnak a gyakorlati képzés résztvevőire, mind a tereptanárokra, mind a
szemináriumvezetőkre. A jó gyakorlatok, a tapasztalatok megismerése, átvétele segíti a hatékony,
eredményes gyakorlati tevékenység megvalósulását.

5.

A terepgyakorlatot kísérő reflektív csoportos tanulási folyamatok: a terepelemző

szeminárium, egyéni konzultáció és szupervízió

A terepgyakorlatot kísérő munkafolyamatok két területet tartanak fókuszukban: a hallgató oktatási
segédanyagban összefoglalt szempontok szerinti szakmai munkáját (2. melléklet) és szakmai
személyiségét. A terepszeminárium célja elsősorban a szakmai munka támogatása és monitorozása,
az ellenőrzés és minőségbiztosítás, a folyamatos visszajelzés és értékelés, a feladattudatosság, az
elköteleződés és felelősségvállalás növelése. Ezt kiegészítendő, egy mélyebb és személyesebb
szakmai tanulási lehetőséget biztosító fórum az egyéni konzultáció, amelyre a szemeszter során
három alkalommal kerül sor, mégpedig havonta egyszer, a terepszemináriumok közötti hetekben. Az
egyéni konzultáció egy sajátos átmenetet képez a terepszeminárium didaktikus és strukturált
munkaformája valamint a szupervízió személyes(ebb) témákat is érintő csoportos tanulási helyzete
között, amelyben lehetővé válik olyan kérdések átgondolása, amelyek a témakörrel kapcsolatos
érzelmi viszony, ill. az érintettek köre miatt más módon nem megosztható. A szupervízió csoportos és
státuszhomogén keretek között kívánja lehetővé tenni a személyes és szakmai tapasztalati tér
határmezsgyéjén létrejövő kérdések explorációját és azokat reflektív tanulási tapasztalattá tenni.

5.1 Terepszeminárium

A gyakorlat során, a gyakorlaton résztvevő évfolyam, szakterepi szemináriumi csoportokban,
kéthetente, kötelező jelleggel konzultációs-terepelemző szemináriumokon vesz részt. Ezeken a
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szemináriumokon a gyakornokok a kiadott tematikának megfelelően (3. sz. melléklet) beszámolnak
az elmúlt két hét eseményeiről és vizsgálataikról, tapasztalataikról összegzést adnak. A gyakorlati
félév harmadik fontos szereplője tehát a szeminárium-vezető, akinek feladata, hogy a tematikának
megfelelően, az adott kérdésekről diskurzust kezdeményezzen, a problémás kérdésekben segítse a
megoldást, amennyiben ez nem lehetséges, közvetítse a terepkoordinátor ill. a tanszékvezető felé.
A gyakorlati munka nyomon követése tehát a tereptanár, a szeminárium-vezető, a gyakornok és a
terepkoordinátor folyamatos kommunikációja és együttműködése alapján történik, törekedve a
felmerülő egyéni igények, a szakmai szempontok valamint a képzési követelmények érvényesülésére.

5.2 A terepszeminárium tematikája és eszközei

Mint azt már fentebb is említettük, a terepgyakorlatot kísérő kiscsoportos9 feldolgozó szeminárium
tematikája a hallgatók félév közbeni munkáját monitorozza és ellenőrzi, szintetizálja a kiscsoportos
gyakorlatok korábbi tapasztalatait, a képzés során elsajátított elméleti tudásanyagot és a gyakorlat
során szerzett ismereteket, benyomásokat.
Fontos szempont a feladatok meghatározásánál a gyakornokok folyamatos munkavégzésének
elősegítése, a konkrét gyakorlati tevékenységekre való ösztönzés mellett elengedhetetlennek tartjuk
az adott terület jogszabályi és szakirodalomi hátterének áttekintését és a releváns részek mélyebb
elsajátítását is. A rendszeres írásbeli faladatok elvégzése segíti a hallgató strukturált, tudatos és
felelősséget vállaló munkavégzésre történő szocializációját, szakmai identitásának erősödését,
fejlődését.
A terepnapló, mint a mindennapi reflektivitás elsődleges eszköze funkcionál. A gyakornok
kötelezettsége terepnaplót vezetni, amely két részből áll:
• „órarendi rész” - amelyben a gyakornok címszavakban feltünteti napi tevékenységét;
• „szöveges rész” - amelyben részletesen leírja napi tevékenységét, az „órarend” részben

9
A személyzeti erıforrások és évfolyamlétszámok függvényében alakítjuk ki a lehetı legalacsonyabb létszámú
szemináriumi csoportokat, mely jellemzıen 8-12 hallgatót foglal magában, de az mindenképpen a KKK-ban
elıirányzott 15 fı alatt marad.
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feltüntetett tevékenységek tartalmát. Ez a részfeladat reflektív mozzanatokat is tartalmaz, tekintve,
hogy lehetőséget biztosít az adott napi élmények értékelésére és összefüggések, folyamatok
értelmezésére.
Az írásbeli feladatok egy fontos része a terepnapló, amely a terepgyakorlaton végzett konkrét
tevékenységek áttekintő dokumentációja, egyfajta tevékenységi fotó. A dokumentum napi
bontásban, óráról órára rögzíti az egyes résztevékenységeket, majd egy részletesebb leírásban az
adott munkanap tapasztalatait foglalja össze; a gyakornok munkája ez által hallgatói munkaóránként
tényelegesen monitorozható. A terepnapló hitelesítését a gyakorlatvezető tereptanár hétről-hétre
hitelesíti aláírásával. A terepnapló igényes vezetésével a hallgató jelentős segítséget kap a
szemináriumok során előadandó beszámolók, majd a szemeszter végén a terepdolgozat
elkészítéséhez.
A szeminárium felkészíti a hallgatót a szakmai esetmegbeszéléseken való hatékony működésre is, a
hallgatótársak előtti megnyilvánulások esetében lényeges szempont a szociális munka szakmai
nyelvezetének használata, interiorizálása, készség szintű elsajátítása. Az egyéni munka mellett a
gyakorlat során a csoport és a stáb munka is jelentős szerepet kap a gyakorlat folyamán, a hallgatók a
szemináriumi munka során egy adott feladat kapcsán team munkában is részt vesznek, az azonos
intézményben lévő gyakornokok közösen - a feladatot megosztva - mutatják be a terepgyakorlat
színhelyét.
Az esetbemutatás szimulálja az esetmegbeszélő csoportban történő eseményeket, a hallgatótársak
által feltett kérdések, hozzászólások elősegítik a konkrét eset további kreatív vezetését, felvázolják az
esetleges megoldások körvonalát, csökkentik a gyakornok esettel kapcsolatos inkompetencia érzését,
frusztrációját. Amennyiben a csoport nem tudja konkrét javaslatokkal segíteni az esetgazda
munkáját, akkor is támogatja hallgatótársát az eset alapos, minden részletre kiterjedő
átgondolásában.
A szemináriumi munka során az oldott, közvetlen légkör kialakítása, a szimmetrikus, partneri viszony
megteremtése a cél. A hallgatók által feltett kérdések, dilemmák megválaszolása és konkrét
javaslatok felvázolása a csoport közös feladata. A szemináriumvezetők ekkor moderátori feladatot
látnak el.
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A szemináriumi tevékenység során egyaránt megjelennek a formális (formal learning) és a nem
formális tanulás (non- formal learning) elemei. A formális tanulás a szemináriumvezető/vezetők
irányítása mellett az előre meghatározott tematika mentén, szabályozottan halad. A nem formális
jellegű tanulás folyamatában az ismeret átadáson túl a személyiségfejlődés, a képességek és
készségek fejlődése, valamint a szakmai identitás formálódása is megvalósul. A szemináriumvezetők
a gyakorlati félév során sokszor szembesülnek jól megfigyelhető attitűdváltozással, a gyakornok a
terepintézmény klienskörével szembeni gátlásai, aggodalmai az idő előre haladtával az ismeretek, a
személyes benyomások, a tapasztalatok hatására feloldódnak.
A szeminárium lehetőséget nyújt a kooperatív tanulás és a team munkában való jártasság
elmélyítésére, valamint lehetőséget teremt a szociális tanulásra (utánzás, modellkövetés,
identifikáció, interiorizáció). A beszámolók, referátumok, esetprezentációk alapján a szociális
ellátórendszerről egy személyesebb, élményekkel, reflexiókkal teli képet kapnak hallgatók
gyakornoktársaiktól. A vélemények, tapasztalatok megismerése, ütköztetése fejleszti a hallgatók
kritikai gondolkodását, megteremtve a csoportos tanulás folyamatában az individuális fejlődés
lehetőségét (Óhidy 2005).
A tematika (3. sz. melléklet) részletesen tisztázza a kurzus céljait, melyeket a következőképpen
fogalmaz meg: a szociális munka mesterszakos hallgatók szakmai identitásának formálódásához,
megerősítéséhez, elméleti tudásuk gyakorlatban történő elmélyítéséhez kíván segítséget nyújtani.
Ennek érdekében a gyakorlat lehetőséget teremt a hallgató számára, hogy elsajátítson olyan szakmai
megismerési/elemzési szempontokat, technikákat, amelyekkel képessé válik feltérképezni,
megérteni:
-

a különböző szakmai szervezetek munkáját;

-

a szervezetek segítő tevékenységében megfogalmazódó szolgáltatási stratégiákat;

-

a szervezet szerepét az egyéb, azonos vagy hasonló területeken működő szervezetekkel, az

interprofesszionális együttműködés lehetőségeit és korlátait;
-

a szociális szakemberek külső szakmai kapcsolatait;

-

a munka főbb módszereit, azok gyakorlati alkalmazásának lehetőségeit és nehézségeit;
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a szervezet környezetét illetve a szociális szolgáltatást igénybevevőket jellemző problémákat

-

Az általános célok megfogalmazását követően a tematika részletesen ismerteti az egyes konzultációs
alkalmak10 állomásainak tartalmát:
1.

konzultáció

-

a szeminárium időpontjáig a hallgatónak a gyakorlati idő legalább 30 %-át teljesítenie kell;

Az előkészítést ennek érdekében már korán, a gyakorlatot megelőző szemeszter végén megtesszük,
így kellő idő áll rendelkezésre az előkészítésre és a gyakorlat egyéb feladatokkal való összehangolását
is elősegítjük.

írásbeli feladat motivációs levél elkészítése, melyet a hallgató a szemináriumon szóban is

-

ismertet;
-

min. 1 gépelt oldal terjedelemben, melyet a szeminárium időpontjában be kell nyújtani ;

-

tartalma terjedjen ki az intézményválasztás indoklására, a szakmai készség és - identitás
fejlesztési célok bemutatására, milyen módon illeszkednek az intézményben megszerezhetőés fejleszthető készségek, képességek a jövőbeni pályaképéhez.

A motivációs levél mintegy kikényszeríti a hallgatótól annak reflektív végiggondolását és
tudatosítását, hogy pontosan megfogalmazott célkitűzésekkel érkezzen a terepintézménybe. Az
elköteleződés létrejöttéhez szükségesnek tűnik a felkészülés időszakában megvizsgálni a valódi
indítékokat és szándékokat, valamint az elérni kívánt eredményt.

2.

konzultáció

10

Nappali tagozaton a szemeszter hosszától függıen 6 ill. 7 alkalommal, levelezı tagozaton 3 konzultációs
blokkba tömörítve összesen 15 órában zajlik a kurzus. Jelen fejlesztési projekt keretében a levelezı tagozatú
képzés dokumentumait dolgoztuk ki és érleltük tovább, valamint ennek kipróbálására tettünk kísérletet.
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az intézmény bemutatása az alábbi szempontok figyelembevételével (Power Point bemutató

-

készítése kötelező):
-

Az intézmény/szolgáltatás feladata

-

az intézmény/szolgáltatás maga által adott definíciója a feladatok alapján

-

a problémák értelmezése mikro-, mezo- és makroszinten és az ebből következő kezelési
módok

A részfeladat a rendszerszemléletű gondolkodás fontosságára hívja fel a figyelmet, ill. annak
gyakorlására ad lehetőséget.

-

Az intézmény infrastruktúrája, munkakörnyezet jellegzetességei.

-

biztosított-e a kliensek számára a szolgáltatás akadálytalan elérése

A különböző elméleti stúdiumokon, mint többek között a menedzsment, szervezési és vezetési
ismeretek, a szociális szolgáltatások rendszere és szervezése, etc. kurzusaiban elsajátított
ismeretanyag alapján kerül elemzésre az adott szervezet.

-

Az intézményi/szolgáltatási korlátok jellemzői.

A feladat az analitikus és kritikus gondolkodást fejleszti, kifejezetten provokálja a hallgatót, hogy a
megismert szervezet által biztosított szolgáltatásokkal kapcsolatosan végezzen elemzést és
értékelést, tegyen javaslatot fejlesztési megoldásokra.

-

Az intézmény/szolgáltatás kliensköre
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-

o

a szolgáltatás igénybevételének módja, feltételei.

o

a pozitív és negatív diszkriminációs gyakorlata az intézményben/szolgáltatásban.

Az intézmény/szolgáltatás által nyújtott ellátási formák
o

segítési formák

-

A szolgáltatások költségei, forrásai.

-

Milyen intézményekkel tart fenn kapcsolatot az intézmény.
o

-

formális és informális kapcsolatok

Az intézmény/szolgáltatás kritikai elemzése, értékelés
o

szolgáltatás fejlesztés lehetséges irányai

További kritikus elemzési szempontok bevezetésével igyekszünk elősegíteni az elmélet és gyakorlat
integrációját, ezen a ponton különösen a társadalom- és szociálpolitika vezető szakmai kérdéseiben
késztetjük gyakornokainkat a szolgáltatások vizsgálatára.

-

a szeminárium időpontjában leadandó dokumentumok:
o

tanulmányi megállapodás

o

intézmények-, a tereptanár és a tanszék közötti megállapodás

A fentebb már jelzett szempontok szerint szükséges a szerződéseket bemutatni és megbeszélni, ezt
követően kerül sor annak aláírására.

3.

konzultáció

-

esetismertetés az alábbi szempontok figyelembevételével (Power Point bemutató készítése
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kötelező):
-

az eset kontextusának bemutatása
o

mikro-, mezo- és makroszint

-

a probléma bemutatása

-

az esetkezelés folyamata
o

nem befejezett esetnél a lehetséges kimenetelek felvázolása

o

az esetkezelés kapcsán felmerülő ellátási deficitek (humánerőforrás, szolgáltatás
illetve intézményi struktúra hiánya)

o

a hiányosságok indukálta fejlesztési irányok meghatározás

A harmadik konzultáció elsősorban a szociális munka elméleti, módszertani - esetkezelési,
konzultációs - eszköztárának gyakorlati integrációját hivatott elősegíteni egy kiválasztott eseten és
annak kezelésén keresztül. A tapasztalatok alapján ez a feladat jelenti a hallgatók számára a
legnagyobb kihívást. Ennek okaként részben a gyakorlat objektív feltételei szerepelnek, mint a
terepintézményben töltött rövid idő, a hosszabb esetkezelési folyamatok, amelyekbe a gyakornokok
csak egy-egy rövidebb szakaszban kapcsolódhatnak be, ill. az esetkezeléssel kapcsolatos felelősség
megosztásának etikai kérdései. Az egyéni akadályok között főként a hallgatók felkészültségének,
szakmai személyiségének és elkötelezettségének differenciáltsága szerepel. Minden egyes eset igen
jelentős szakmai ismeretkör és információmennyiség mobilizálását és alkalmazását teszi szükségessé,
amely kezdetben szinte átláthatatlannak és rendszerezhetetlennek tűnik. Mindezen túl a hétköznapi
és a professzionális segítés különbözősége is éppen az első eseteken keresztül válik élesen
hangsúlyossá, s amennyiben a hallgató nem tud elszakadni a mindennapok diskurzusainak felszínes
és többszörösen leegyszerűsítő, gyakran előítéletektől terhelt gondolkodásmódjától, akkor nem tudja
a feladatot teljesíteni, mert nem egy esetkezelést, hanem csak egy esetet - mint „storyt” rekonstruál.
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A kurzus teljesítésének feltételrendszere:
-

aktív órai részvétel

Az órai aktivitás mérése, értékelése kritikus kérdés, hiszen nagyon sok tényező határozza meg, úgy
mint a rendelkezésre álló időkeret, a csoporttagok személyisége és csoportdinamikája, a
szemináriumvezető tanárral kialakított kapcsolat minősége. Mindezen egymásra bonyolultan ható
összetevők mellett mégis előzetes elvárásként fogalmazható meg, hogy a hallgató ne csak saját
szellemi termékeit mutassa be, hanem igyekezzen kapcsolódni, reflektálni a csoporttársak szakmai
kérdéseire is. E közreműködés egyfajta előképe és alapja a képzésben és szakmai gyakorlatban is
több ponton hangsúlyozott szakmaközi együttműködésnek.

-

a feladatok határidőre történő teljesítése

-

órai prezentációk elkészítése

-

hiányzás esetén a kurzus nem teljesíthető!

A feladatok alapján látható az a szándék, hogy az oktatási programban a hallgatók dokumentációs és
prezentációs készségeit, valamint feladattudatosságát fejlesszük.
A hiányzások kezelése meglehetősen neuralgiás pontja az oktatói munkának, különösen igaz ez a
levelező tagozatú képzések esetében, ahol a hallgatók általában már teljes állású munkaviszonnyal
rendelkező, sok esetben családos édesanyák és apák, akiknek a képzés záró szemesztere extrém
megterhelést jelent az egyéb, általános kötelezettségeiken túl. Egyrészt a képzés negyedik félévében
elhelyezkedő terepgyakorlat mellett futó projekt és műhelymunka igencsak sok feladatot ad
számukra - ennek tartalmáról külön szakértői anyagban adunk számot jelen projektünkben11.
11 Mándi Nikoletta - Mucsi Georgina: “Projekt és műhelymunka”szociális munka mester szakos hallgatók
számára. TÁMOP 5.4.4.-09/2-C-2009-0008 „Reflektív szociális képzési rendszer a 21. században” 2012
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Másrészt a szakdolgozati munkafolyamat záró fázisához érkezve a szemeszter közepén szükséges
lezárni és értékelni a kutatást és leadni a minimum 50 oldal terjedelmű diplomamunkát. Harmadrészt
pedig elindul a záróvizsgára történő felkészülés, különösen a komplex záróvizsgatételek kidolgozása
és elsajátítása jelent komoly feladatot.
A fenti tényezők mellett a hazai munkaerőpiac általános magas szintű elvárásai, a munkavállalók
jelentős túlterheltsége, az egzisztenciális kihívásoknak való megfelelni igyekvés együttesen
jelentenek egyre gyakrabban akadályt a tanulmányi feladatok elvárt szintű és határidőre történő
teljesítésének. A munkahelyi megbízások és magánéleti események esetenként lehetetlenné teszik a
részvételt, ami a követelmények szerint nem pótolható és természetesen nem elhagyható.
Ugyanakkor célunk, hogy a hallgató tanulmányi előmenetelét segítsük, partneri, kollegiális
viszonyban támogassuk az aktuális problémák megoldását, ezért egyes esetekben, igazolt indokok
alapján történő távolmaradás esetén, kivételes méltányosságból és megfelelően kompenzáló
többletfeladatok előírásával lehetőséget biztosítunk a kurzus teljesítésére.

Félévi érdemjegy részelemei:
-

A félévközi feladatok minősége;

-

a terepnapló minősége;

-

a tereptanár értékelése;

-

a félévzáró dolgozat minősége és a védés eredménye.

A félévi munka komplex részfeladatainak értékelésére a fenti öt paraméter részeredményének
összesítésével történik tehát. A félév során előadott feladatok, prezentációk és dokumentumok
ellenőrzésére és értékelésére jellemzően az adott konzultáción kerül sor. Az értékelés elsősorban
szóbeli visszajelzések révén kívánja formálni a hallgató szakmaiságát, így megközelítésmódjait,
esetkezelését, módszertanát, alkalmazott ismereteit és technikáit. Különös hangsúlyt fordítunk e
sajátos, terep-tanulási helyzetben lévő lehetőségek minél szélesebb körű és mélyebb kiaknázására. A
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visszajelzések és a csoport reflexiói révén a hallgató azok záródolgozatába történő beépítésére is
lehetőséget kap, ezáltal javítva félév végi vizsgaeredményét.
A tereptanár tereplátogatáson zajlott szóbeli és írásos záró értékelésére egyaránt fokozott figyelmet
szentelünk. Ő az a kompetens személy ugyanis, aki szaktudással és gyakorlati jártassággal egyaránt
rendelkezik a szolgáltatási terülten, továbbá közvetlenül monitorozhatja a hallgató munkáját. Az
értékelés előzetesen meghatározott szempontok szerint és rövid írásos vélemény kifejtésével
történik. A tereptanárokat minden esetben meghívjuk a dolgozat védésére, ahol további
észrevételeket tehet. A terepdolgozat védése során szóbeli értékelést kap a hallgató évközi
munkájára, szemináriumi feladatai teljesítésére valamint dolgozatára. Az értékelést követően egy-két
kérdésre kell megválaszolnia, amelyek a gyakorlati munkájához, ill. a dolgozatában megfogalmazott
szakmai elgondolásokhoz kapcsolódnak.

Félévzáró dolgozat:
-

-

Tartalmi követelmények (a részletes tematikában megjelölt szempontok szerint)
o

intézmény struktúrája;

o

intézmény profilja, feladatrendszere, a gyakornok kapcsolódási pontjai;

o

esetbemutatás.

Dolgozat formai követelményei:
o

terjedelem: 20 oldal (40.00 leütés);

o

betűméter, forma, sorköz: Times New Roman, 12-es, másfeles;

o

a dolgozat alapvető részei: előlap, tartalomjegyzék, törzsszöveg, irodalomjegyzék.

A záródolgozat elkészítése jelentős feladatnak mutatkozik még a mesterképzéses hallgatók számára
is, ezt mutatja az a tény is, hogy a dolgozat követelményeivel, felépítésével és kidolgozásával
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kapcsolatosan sok egyéni megkeresés történik a leadást megelőző időszakban elektronikus úton és
egyéni konzultáció keretében.

A felépítéssel kapcsolatos általános ajánlásaink a következők:

- a dolgozat nagyjából három fő részre tagolódjon, egy elméleti, a szakterületet és szolgáltatásokat
bemutató fejezet; majd egy, a konkrét szakmai munkát bemutató fejezet, melyben részletesen
kifejtésre kerülnek azok a szolgáltatások, amelyekben a hallgató közvetlenül részt vett, végül az ezt a
szakterületet reprezentáló esetkezelés bemutatása.
- igen fontos, hogy a dolgozat ne hemzsegjen „vendégszövegektől”, amelyek SZMSZ-ekből,
házirendekből, alapító okiratokból, pályázati, ill. promóciós anyagokból származnak;
- legyen elemző, kritikus és reflektív, tartalmazzon értékelő mozzanatokat, vesse össze az elméleti- és
szabályozási- szinteket a közvetlen gyakorlattal;
- próbálja meg elhelyezni a szolgáltatást nemzetközi színtéren is, keresse meg az analóg
szolgáltatásokat külföldi gyakorlatokból;
- javasoljon, fejlesszen, legyen innovatív és végül- helyezze el önmagát a gyakorlatban, törekedjen saját szakmaiságának értékelésére és tanulságok
megfogalmazására.

5.3 A terepmunka szupervíziója

A szupervízió, mint sajátos tanulási helyzet a szakmai személyiség gondozásával, karbantartásával
foglalkozik. Jelen tanulmányunkban nem kívánjuk részletesen kifejteni a szupervízióról kialakított
felfogásunkat, hiszen kiváló tanulmányok tették meg azt az elmúlt évtizedben az azokban megbúvó
koncepcionális ellentmondások ellenére (Bárdos, Falvai 2001; Pik 2002; Bagdy, Wiesner 2005; Bányai
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2006); most csupán azokra a speciális kérdésekre kívánunk koncentrálni, amelyek képzésünkben a
terepgyakorlatra vonatkozó kérdéseket hordozzák magukban.
A szakmai személyiség fejlődésének ezen fázisában, a korábbi készségfejlesztések és a szociális
szakemberek identitását előkészítő ill. érlelő kurzusokra alapozva - elsősorban az optimális
beállítódások megtalálásában kap támogatást a gyakornok. Sok esetben először tapasztalja önmagát
professzionális szociális munkásként, s éli meg a segítő-kliens, valamint a segítő-segítő, azaz a
kollegiális, interprofesszionális kapcsolatokban rejlő nehézségeket. Az együttműködés esetében
szükségszerűen szembe kell néznie annak kritikus pontjaival és anomáliáival: mind a különböző segítő
szakmák közötti, mind pedig a szociális szakmán belüli ellentmondásokkal és eltérő megközelítési
lehetőségekkel. A szupervíziós folyamat itt elsősorban modell a későbbi tényleges és tartós
megterhelések kezeléséhez, s a szakmai szocializáció része; emellett azonban tényleges támogató
potenciállal is rendelkezik a gyakornok védett, olykor mégis igencsak valóságos segítő pozíciója során
létrejövő személyes érintettségek tisztázásához.
A mesterképzések terepgyakorlatának szupervíziója gyakran az eredeti munkahelyen hiányzó
hivatásgondozási szükségleteket kompenzálja. A hallgatók, különösen a levelező tagozatra járó
mesterszakosok körében ezért nagy népszerűségnek örvendő, ugyanakkor igen komoly benső
lélektani munkát igénylő feladat.

5.4 Egyéni konzultáció

Amint azt az ötödik alfejezet bevezetőjében jeleztük, az egyéni konzultáció havi rendszerességgel
nyújt alkalmat a terepelemző szeminárium vezetője és a gyakornok személyes kapcsolattartására. E
négyszemközti beszélgetések tartalmukat tekintve arra adnak lehetőséget, hogy a gyakornok
megbeszélhesse tanárával mindazt, amit a szemináriumi - csoportos - munkaforma nem tudott
biztosítani. Az egyéni konzultációkon felmerülő kérdések tartalma, jellege és személyessége miatt a
hallgató számára jellemzően nehezen vagy egyáltalán nem vállalhatóak a csoporttársak előtt, mégis
bizonytalanságokat, elakadásokat okozhatnak, ezért megbeszélésük és oldásuk különösen
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hangsúlyos, s a személyes szakmai tanulási intenzív formáját biztosítják.

6.

Nehézségek a terepgyakorlaton: az alkalmasság különböző szintjei és színterei

6.1 A hallgató alkalmassága
A nehézségek első csoportját a hallgató alkalmasságát érintő kérdések jelentik. A szociális munkásképzés terepgyakorlatát megelőző modulokban - elsősorban a készségfejlesztő szemináriumokon és
a kiscsoportos gyakorlatokon - már minden bizonnyal sok különböző helyzetgyakorlat és sokrétegű
élménykontextus által vizsgálható a gyakornok segítő munkára való személyes rátermettsége.
Komoly kihívást jelent az oktatók számára, hogy a fejlődés szempontjából optimális, a helyzethez, a
gyakorta sokrétegű problémához és a személyiséghez illesztett visszajelzéseket fogalmazzon meg.
Egy további aspektusa a szakmai alkalmasság megítélésének annak etikai vonatkozása, mely legalább
kétrétegű. Egyik szintje, hogy mennyiben illetékes és kompetens az oktató megítélni a gyakornok
egyes szakmai tevékenységei alapján annak alkalmasságát. Az egyetemi, mint az irányított tanulás
kontextusa leginkább a felkészültség mérésében és megítélésében kompetens. Nem vagy nem
megfelelően kidolgozottak a hazai felsőoktatásban azok a kritériumrendszerek és eljárások, amelyek
alapján az alkalmasság igencsak kényes kérdéskör megnyugtatóan rendezhető lenne. Egy másik
megközelítésben az is kérdésként fogalmazódhat meg, hogy az alkalmasság kérdésének - a
képzőhelyek részéről történő - esetleges mellőzésével mennyiben felelős a társadalom felé a jogosan
elvárt, egyfajta sajátos „szűrőfunkció”megvalósításának elmulasztásáért. Jelenleg úgy tűnik, csak
nagyon súlyos kihágás esetén van lehetőség megakadályozni vagy késleltetni a tanulmányok
folytatását és befejezését: így lényegében a problémakör rendezése a munkaerőpiacra, annak
szelekciós és fluktuációs mechanizmusaira hárítódik tovább.

6.2 A terepintézmény és tereptanár alkalmassága
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A terepintézmény és a tereptanár alkalmassága, szintén komplex kérdéskörként jelenik meg az egyes
felsőoktatási intézmények számára. A kiválasztást és a terepkataszterbe történő bekerülést
jellemzően hosszú éveken át tartó együttműködések és kölcsönös elvárásokat megfogalmazó
szerződéskötések előzik meg. A leendő gyakornokok részére elsődlegesen megajánlott intézmények
mindegyike teljesíti az általános követelményeket. Olykor ennek ellenére létrejöhetnek össze nem
illések, amelyek jellemzően a terep-gyakornok ill. a tereptanár-gyakornok viszonylatokban jönnek
létre. A nehézségek természetéről már születtek írások (Ohly 2001; Göncz 2001; Madár 2001), itt és
most csupán az általunk tapasztalt leggyakoribb akadályokat emeljük ki. A terep-gyakornok
összeillésének nehézségei leginkább abból adódnak, hogy a gyakornok nem rendelkezik elégséges
felkészültséggel az adott intézményben várható élményvilággal kapcsolatban, így annak
valóságossága és intenzitása sokkolja őt. A néhány órás tereplátogatások során, valamint a „védett”
környezetben megtekintett, -hallgatott és -tapasztalt látlelet jelentősen különbözik attól a tényleges
és hosszmetszetében megismerhető kontextustól, amely az összefüggő gyakorlat alatt átélhető. E
tapasztalati mélység elviselése komoly megterhelést ró a gyakornokokra, ezért gyakorta átmenetileg,
jellemzően a kezdeti időszakban szorosabb oktatói és kollegiális kísérést igényelnek, melynek formája
az egyéni szupervízió és konzultáció. A tereptanár-gyakornok relációban születő konfliktusok
potenciálisan jelen vannak a gyakorlat teljes időintervallumában, jellemzően mégis a kezdeti,
ismerkedési és megállapodási fázisban jelennek meg. A kialakuló ellentétek általánosságban jól
kezelhetőek a terepkoordinátor közreműködésével, amelyek a rendszeres és jelzés esetén a
rendkívüli tereplátogatásokon valósulnak meg. Ennek keretében a terepkoordinátor-oktató
személyes találkozást kezdeményez a hallgatóval és tereptanárával a gyakorlóintézményben, s az
intézményi követelmények valamint a tanulmányi megállapodás alapján közvetlenül vesz részt a
konfliktusokkal terhelt kérdések tisztázásában. Klasszikus mediációs eszközökkel kísérli meg közelebb
hozni az intézményi, szakmai és személyes álláspontokat, és részt venni a sikeres együttműködést
megalapozó konszenzus kidolgozásában. Amennyiben ezek a támogató beavatkozások nem tudnak
minden fél számára megnyugtató és elégséges segítséget nyújtani, felmerülhet a terepváltás
lehetősége is.
A terepváltás kizárólag olyan szélsőséges, indulatokkal és konfliktusokkal telített esetben
alkalmazható stratégia, amikor a gyakornok szakmai fejlődése az adott intézményi kontextusban
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tovább nem biztosítható. Különösen hangsúlyos eleme, hogy amennyiben lehetőség van rá, a
gyakorlat összefüggő jellegének megőrzése érdekében, hasonló szakfeladatokat ellátó intézménybe
történjen a váltás, valamint minden fél számára egy sajátos és hasznos tanulási tapasztalatként - a
szükséges reflexiók és tanulságok megfogalmazásával - realizálódjon az új terepre történő áthelyezés.

7.

A kipróbáláshoz rendelkezésre álló tapasztalatok:

A kurzusok utolsó óráján a hallgatók, mint leendő munkaerőpiaci szereplők véleményének
megkérdezése alapján, a további fejlesztés érdekében a következő ajánlások tehetők:

•

A hallgató reflektív esszé segítségével a gyakorlat tematikában és oktatási segédanyagaiban

előzetesen közzétett témaköreihez kapcsolódó elemzést végez, melynek révén egy sajátos kognitív és
emocionális viszonyt alakít ki a vizsgálat tárgyával: önmagával, a gyakorlati tapasztalattal és az új
ismeretkörrel. A gyakorlat segíti a választott szolgáltatások, módszerek, megközelítési módok,
eljárások és témakörök interiorizációját, s támogatja annak feltárását, hogy a megismert
tapasztalatok és tudások milyen egyéni kontextusokba épülnek be. Az önreflektív esszé esetleges
önkéntes, mások előtt történő feltárása segítheti a diverzitás jelenségének megértését, az
individualitás respektusát, melyet a leendő szakemberek a későbbiekben, a szakmai gyakorlat során
tudnak kiemelten hasznosítani.
•

A hallgatói visszajelzések alapján úgy tűnik, számottevő hallgatói igény van folyamatos

támogatást nyújtó, kritikus kérdésekkel stimuláló, a jövő szakmai víziójának kialakítását artikuláló
reflektív mentorálásra.
•

Egy-egy téma páros és mikrocsoporton belüli (peer-review), a véleményekre reflektáló

megvitatása a mesterképzés hasznos oktatási technikája.
•

A reflektív terepnapló írás az oktatás hatékonynak tűnő innovatív eszköze. Értékelő kutatások

révén a módszer empirikus tesztelése javasolt.
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•

Az írásos munkákat, naplót, reflektív szövegeket magában foglaló portfolió a hallgató

haladásának, fejlődésének folyamatos tanulásra ösztönző indikátora, mely nélkülözhetetlennek tűnik
a modern szociális munka mesterképzés eszköztárában.

8.

Összegzés

Írásunkban igyekeztünk megragadni a pécsi szociális munkás mesterképzés azon összetevőit,
amelyek a teljes képzési filozófia részeként a gyakorlatok vonatkozásában kifejezetten hangsúlyosak
és a fejlesztési folyamat részét képezték. Úgy véljük, a gyakorlatok megvalósulásának minősége
magában hordozza a később szakmai munka előképét, hiszen a leendő szakember fejlődésének olyan
plasztikus időszaka ez, ahol a megfelelő figyelem és az elégséges törődés a laikus segítőből
professzionális szakemberré segíti válni a folyamat elkötelezett résztvevőit.
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1.sz. melléklet: Tereptanári oktatási segédanyag

Pécsi Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kar
Szoc iális Munka és Szoci álpoliti ka Tanszék

A IV. szemeszter terepgyakorlatának oktatási segédanyaga
- a szociálismunkás mesterképzésbe bekapcsolódó tereptanárok részére -

- 2012 -
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A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán folyó szociálismunkás mesterképzés
gyakorlati szemesztereinek minél hatékonyabb, áttekinthetőbb és sikeresebb levezetését /
elvégzését kívánja ezen oktatási segédanyagunk támogatni. Ebben a szemeszterben (2012.
február 6. – 2012. április 20.) a következőképpen alakulnak a különböző dokumentumok leadási
határideje:
Tanulmányi megállapodás:

2012. március.

Intézmények közötti megállapodás:

2012. március.

Megállapodás a gyakorlatvezető és a Szociális Munka és
Szociálpolitika Tanszék között:

2012. március.

A gyakorlat záró tereptanári értékelése:

2012. április 27.

Záródolgozatok leadási határideje:

2012. április 27.

Eredményes munkát és sok sikert kívánunk!
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A szociális munka mester szakos hallgatók számára a képzés felépítésében, szakmai identitásuk
formálódásában, elméleti tudásuk gyakorlatban való alkalmazásában igen nagy jelentőséggel bír az
IV. szemeszter során kötelező jelleggel meghirdetett terepgyakorlat. Mindemellett összességében az
általános képzési célt támogatva azt segíti elő, hogy a gyakornokok terepmunkájuk során képesek
legyenek a segítő kapcsolat különböző formáiban adekvát szakmai cselekvések elmélyítésére, a
pszichoszociális problémák kezelésére és megoldásának elősegítésére.

Ennek érdekében a gyakorlat lehetőséget teremt a gyakornok számára arra, hogy megismerje:
• az általa választott intézmény munkáját, feladatkörét, ellátási területét;
• az adott intézmény szolgáltatási stratégiáit, szerepét az egyéb, azonos vagy hasonló területen
működő intézményekkel közösen alkotott rendszerben;
• az adott intézmény belső munkáját;
• a gyakorló szociális szakemberek kapcsolatát más szakemberekkel;
• a munka főbb módszereit, azok gyakorlati alkalmazásának lehetőségeit;
• az intézmény környezetét illetve klienskörét jellemző problémákat;
• a gyakorló szakemberek munkáját, akik segítségével az elméleti magyarázatok empirikus
hátteréről ismereteket sajátíthatnak el és a felmerülő problémákat tágabb kontextusba helyezve
értelmezhetik, eljutva ezzel a „felismerési fázis” gyakorlati alkalmazásának megismeréséig,
lehetőség szerint önálló részfeladat megoldásáig.
A terepgyakorlati munka résztvevői:

1.
2.
3.
4.

a gyakornok;
a tereptanár;
a terepkoordinátor;
a szemináriumvezető.

1. A gyakornok

Gyakornokként töltheti le és teljesítheti sikeresen terepgyakorlati szemeszterét az a szociális
munka mesterszakos hallgató, aki:
• vállalja, hogy a tereptanárral és a terepkoordinátorral együttműködve és egyeztetve a gyakorlat
megkezdésekor a tanulmányi megállapodás létrejöttét biztosítja;
• a félév során összesen 100/70 órában részt vesz a gyakorlat-vezető intézményben a tanulás,
munkavégzés feltételeit megteremti, illetve a meglévőkhöz alkalmazkodik;
• a követelményeknek megfelelően munkavégzését dokumentálja, melyeket mind a tereptanár,
mind a terepkoordinátor felé rendszeresen bemutat (a dokumentumokról szóló részt lásd
később);
• az etikai kódex szabályait munkája során mindvégig betartja.
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2. A tereptanár

Tekintettel a szociális munka, mint szakma sajátos hazai fejlődésére, a PTE-n folyó képzés
szempontjából tereptanárnak minősül az a szakember, aki:
szociális, szociálpolitikai feladatokat részben vagy egészben ellátó intézményben dolgozik;
szociális munkát/szociális igazgatási munkát végez;
felsőfokú végzettségű, s legalább kétéves szakmai gyakorlattal rendelkezik;
részt vesz a gyakorlatvezetői megbeszéléseken;
elfogadja a Pécsi Tudományegyetemen folyó szociálismunkás mesterképzést és az ennek részét
képező terepgyakorlat követelményrendszerét;
• vállalja a gyakornok munkafeltételeinek megteremtését, annak levezetését, segítését,
figyelemmel kísérését, elemzését és értékelését.
• elfogadja, hogy megosztja az oktatás felelősségét a Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék
terepkoordinátori feladatokat ellátó munkatársával;
• rendszerességgel biztosítja a hallgató számára a konzultációs lehetőséget, szükség szerint
konzultál a terepkoordinátorral.

•
•
•
•
•

3. A terepkoordinátor

A terepkoordinátor az egyetemi oktató kar tagja, aki felelősséggel tartozik a
hallgató/gyakornok gyakorlati munkája során történő tanulásért, annak irányításáért és az egyetemi
tanulmányokkal való koordinálásért.
A koordinátor feladata, hogy:
• biztosítsa a hallgató, a szemináriumvezető és a gyakorlatvezető számára a szükséges
információkat, amire közös munkájuk során szükség lehet;
• egyéni konzultációs lehetőséget biztosítson mind a tereptanárok, mind a gyakornokok számára,
hogy a gyakorlattal kapcsolatban felmerülő gondjaikról, problémáikról tájékoztatást adhassanak
és segítséget azok megoldásához,
• a szemeszter folyamán s a végén összességében értékelje a gyakornok munkáját.
4. A szemináriumvezető

A gyakorlat során a gyakorlaton résztvevő évfolyam, szemináriumi csoportokban, kötelező
jelleggel konzultációs-terepelemző szemináriumokon vesz részt. Ezeken a szemináriumokon a
gyakornokok a kiadott tematikának megfelelően beszámolnak a gyakorlat eseményeiről és
vizsgálataikról, tapasztalataikról összegzést adnak. A szeminárium vezetőjének feladata, hogy:
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• a tematikának megfelelően az adott kérdésekről diskurzust kezdeményezzen,
• a problémás kérdésekben segítse a megoldódást, amennyiben ez nem lehetséges, közvetítse a
terepkoordinátor illetve a tanszékvezető felé;
• értékelje a szemináriumi munkát.

A terepgyakorlat dokumentumai

Tanulmányi megállapodás

Az írásbeli megállapodást a gyakornok és a tereptanár készíti el a gyakorlat megkezdését
követő két hétben. A megállapodásban részletesen rögzíteni kell, hogy a gyakornok mit szeretne
elérni, a terepgyakorlat során a gyakorlóhely által ellátott munkaterületek közül melyeket kívánja
részletesen megismerni, majd ezek közül melyben/melyekben kíván - a tereptanárral egyetértésben munkát végezni. Célszerű a konkrét munkaterület kijelölését a második hét során megtenni, amelyet
megelőzi az intézmény komplex tevékenységi körének megismerése. Az alaptevékenység
meghatározását követően a gyakorlatvezető összeállít egy munkatervet, amely rögzíti a gyakorlat
során megszerzendő ismeretek elsajátításának egymásutániságát, valamint a témához kapcsolódó
bibliográfiát, amely minimum 10 tanulmány.
A megállapodást az egyetem további ajánlásokkal láthatja el. A tanulmányi megállapodás olyan
szerződésként kezelendő, amely hivatkozási alapként szolgálhat, így a gyakorlat tartalma és
értékelése az eredeti szándékhoz viszonyítható. Ha a megállapodás eredeti tartalmát a gyakorlat
folyamán bármilyen módon megváltoztatják, azt mindkét fél egyetértésével a terepkoordinátor felé
is jelezve, írásban rögzíteni kell. (Lásd még: a mellékletben található Instrukciók a tanulmányi
megállapodás kitöltéséhez c. kitöltési útmutatót.)
Intézmények közötti megállapodás

Az intézmények közötti megállapodásban a PTE-BTK Szociális Munka és Szociálpolitika
Tanszék és a gyakorlóhely vezetője írásban nyilatkozik arról, hogy a terepgyakorlat elvégzésének
feltételeit mindkét részről biztosítják.
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Megállapodás a gyakorlatvezető és a Szociális Munka és Szociálpolit ika Tanszék között

Ezen megállapodás aláírásával a tereptanár, a tanszékvezető és a terepkoordinátor írásban
kifejezi, hogy az általa vállalt feladatokat teljesíti és együttműködik a terepgyakorlat során.
Terepnapló

A gyakornok kötelezettsége terepnaplót vezetni, amely két részből áll:
• „órarendi rész” - amelyben a gyakornok címszavakban feltünteti napi tevékenységét;
• „szöveges rész” - amelyben részletesen leírja napi tevékenységét, az „órarend” részben
feltüntetett tevékenységek tartalmát.
A terepnaplót minden szemináriumra kötelező elhozni, így prezentálhatóvá válik a
gyakorlaton folyó munka.

Záró értékelés

A záró értékelés összefoglalóan tartalmazza mindazt, amit a gyakornok a terepgyakorlat
során teljesített. A záró értékelés az erre a célra szolgáló értékelő lapon, megadott szempontok
alapján történik. (Fontosnak tartjuk, hogy az írásos értékelést a gyakornok és a tereptanár részéről
egy szóbeli értékelés előzze meg, amelyben tisztázhatóak az értékeléssel kapcsolatos vélemények, s
azok különbözőségei.)
Záródolgozat

A dolgozat témája a gyakorlati intézmény megadott szempontok alapján történő bemutatása,
tevékenységének elemzése, valamint a gyakorlatvezető által ajánlott szakirodalmak felhasználásával
az alaptevékenységének kiválasztott munka során megismert konkrét eset, probléma,
problémacsoport elemzése, az esetleges megoldások felvázolása, ill. egy megoldási terv kidolgozása.
A záródolgozat megvédésére a vizsgaidőszakban kerül sor előre egyeztetett időpontokban. A korábbi
tapasztalatok alapján kedvező ezen szakmai diskurzusban a tereptanárok részvétele.
A záródolgozat terjedelme min. 40.000. leütés.
A félév értékelése
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Miután a terepgyakorlat teljesítéséhez több részmunka megfelelő szintű abszolválása
szükséges, egy 270 pontból álló értékelő rendszert dolgoztunk ki, amely lehetővé teszi az árnyaltabb,
érzékenyebb értékelést.
A gyakorlat teljesítésének, értékelhetőségének alapfeltétele a 100/70 órás terepmunka elvégzése.
Az értékelés során az alábbi részmunkák minőségét és azok értékelését vizsgáljuk:
1. A tereptanár értékelése: max. 60 pont
2. A szemináriumi részvétel és munka értékelése: alkalmanként max. 20 pont, összesen max. 60
pont
3. A terepnapló vezetése és annak minősége: naponként 3 pont +14 pont a napló áttekinthető,
gondos vezetéséért: összesen max. 50 pont
4. Záródolgozat és védése: max. 100 pont
Mindösszesen: 270 pont

A jegyek alakulása tehát a következő pontrendszer függvénye:
- 140 pont = érvénytelen félév
141 - 160 pont = elégséges
161 - 190 pont = közepes
191 - 230 pont = jó
231 - 270 pont = jeles

Brettner Zsuzsanna

Dr. Csürke József

egyetemi tanársegéd

egyetemi adjunktus

terepkoordinátor
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Tanulmányi megállapodás
- az IV. félévi terepgyakorlathoz -

Ezen megállapodás a felek aláírásával létrejön a Pécsi Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Karának Szociális Munka és Sz ociálpolitika Tanszéke valamint

…………………………….……..………….
gyakornok

gyakorlati idejére,

………………………………………………
gyakorlatvezető

…………….……..…………………………

és

……..………….……………………………
intézménye között.

I. Adminisztratív kérdések

1. A gyakorlat időbeosztása…………………………………………………………………

2. Napi munkaidő beosztása: ………………………….... (óra: x-től y-ig)
3. Ajánlott olvasmányok – tanulmányok:
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II. Dokumentációk – határidők
1./A munkavégzés dokumentumai, leadási határidejük:
(Javasoljuk a gyakorlat utolsó napját határidőként megjelölni a záródolgozat esetében.)

2./ A szakma tanulásának dokumentumai, leadási határidejük:

III. A konkrét munka ismertetése:

IV. Kitűzött szakmai tanulási, fejlődési célok (készség, attitűd, ismeretek):

V. Tanulási és munkaszervezési kérdések:

VI. Egyéb, a szerződésbe kívánkozó megállapodások
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………………………………………..……
a gyakornok aláírása

………………………………………
a gyakorlatvezető aláírása

……………………………………………
a terepkoordinátor aláírása
Dátum:………………………………………
Instrukciók a tanulmányi megállapodás kitöltéséhez

Az írásbeli megállapodást a gyakorlatvezető és a hallgató készíti el a gyakorlat megkezdésétől két héten
belül.
Az írásban való rögzítés célja, hogy a gyakorlat megkezdése előtt a lehető legtöbb keretjellegű és a
gyakorlat tartalmi céljaira vonatkozó megállapodás szülessen, s így a későbbiekre kevesebb tisztázatlan kérdés
maradjon.
A tanulmányi megállapodás a továbbiakban olyan szerződésként kezelendő, mely hivatkozási alapként
szolgálhat, amikor a gyakorlat addigi tartalmát és értékelését az eredeti szándékhoz lehet viszonyítani. A
megállapodás elkészítését és aláírását követően egyetem részére másolatot kell készíteni, s azt a
terepkoordinátornak a fentiekben jelzett időpontig el kell juttatni.
Természetesen a Tanulmányi Megállapodás a gyakorlat során a valós körülményekhez igazodva
változhat, ezt a szerződésmódosítást azonban minden esetben írásban kell rögzíteni, s mindhárom fél
példányára rá kell vezetni. (Tereptanár, gyakornok, egyetem)
Tanulási célok

A megállapodás részletesen tartalmazza, hogy a hallgató mit szeretne elérni, és hogy a gyakorló intézmény
milyen feladatokat és munkalehetőségeket tud biztosítani a hallgató optimális szakmai fejlődéséhez. Így a
Tanulmányi Megállapodás nem csupán adminisztratív jellegű kereteket rögzít, hanem a hallgató önismeretére
támaszkodva egyéni szakmai célokat, fejlődési irányokat is tartalmaz. A megállapodást a terepkoordinátor
szükség esetén kiegészítheti, illetve további kiegészítéseket ajánlhat.
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A gyakorlati idő beosztása

A félév során az egyetem 100/70 óra terepmunkát vár el a hallgatóktól. A túlórák, hétvégék, szakirodalom
olvasási idő elszámolási módjában is előre meg kell állapodni.

Minden hiányzásról ajánlatos feljegyzést készíteni a hallgató terepnaplóján. Késését vagy hiányzását a gyakorló
intézménynél szokásos módon köteles a hallgató jelezni. Mindkét fél kötelessége, hogy három napnál hosszabb
hiányzás esetén keresse a terepkoordinátort, s vele egyeztetett módon gondoskodjon a pótlásról.
Olvasmányokkal, tanulmányokkal kapcsolatos kérdések (a gyakorlati képzés rendkívül fontos része!)

Jó, ha a gyakorlatvezető olyan olvasmányokat javasol, amelyek az aktuális munkához kapcsolódnak, és szánnak
időt ezek közös megbeszélésére is. Ezek lehetnek: tanulmányok, valamely speciális terület szakirodalma, az
intézmény működésével kapcsolatos dokumentáció, kutatás, stb. (min. 10 olvasmány). Ezen javaslatokhoz
érdemes kikérni a terepkoordinátor, illetve szemináriumvezető véleményét is.
A dokumentumok elkészítése, határidők

a./ A munkavégzés dokumentumai (Itt a kliens van a dokumentáció középpontjában.)
A gyakorló intézménynél szokásos módon kell a hallgatónak is elkészítenie a munkájáról szóló
dokumentumokat. Ez is része a szakma tanulásának (adatok, folyamatrögzítések, levelezés, jegyzőkönyvek,
feljegyzések, stb.) Általában ezek a dokumentumok az intézmény tulajdonát képezik, de előfordulhat olyan
eset, amikor a gyakornoknak vagy a tereptanárnak szüksége van a gyakornok feljegyzéseire, ezekben az
esetekben kettőjük feladata, hogy mérlegeljék, nem sértik-e a kliens, az intézmény, vagy a hallgató érdekét. A
leadási határidő a gyakorló helynél szokásosan alakul, de végső soron a gyakorlat utolsó napja.
b./ A szakma tanulásának dokumentumai (Itt pedig a gyakornok áll a dokumentáció fókuszában.)
Ezek a dokumentumok a hallgató tulajdonát képezik, elkészítésükkor már figyelni kell arra, hogy a gyakornok
őrizze meg a kliensek anonimitását.
A terepnaplónak tartalmaznia kell a gyakorlat ideje alatt végzett tevékenységeket, beleértve a feldolgozott
szakirodalom felsorolását is!
A szemináriumi anyag alapjául szolgáló esedékes dolgozatok, prezentációk témákörei és a leadási határidők a
szemináriumi tematikában találhatóak.
A konkrét munka ismertetése
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Nem könnyű feladat meghatározni a „várható” teendőket, de a Tanulmányi Megállapodásnak
konkrétumokat kell tartalmaznia, így a tervet érdemes viszonylag lazán hagyni, és a megvalósításkor
rugalmasan kezelni.

Az elvégzendő munka típusa és mennyisége:
- ügyeleti-, vagy pultozási feladatok
- egyénekkel, családokkal, csoportokkal folyó közvetlen munka
- látogatások, kijárások családokhoz, intézményekhez, felettes- és
társszervekhez
- részvétel valamelyik szociálismunka-csoportban, vagy projektben
(amennyiben van ilyen az intézményben)
- esetmegbeszélésen, teamen, stábmegbeszélésen való részvétel
- egyéb elvárások a hallgatóval szemben.
A különös figyelmet igénylő területek:
- munkamódszerek
- szakmai stílus
- kompetenciák
- egyéni sajátosságok stb.
A hallgató szerepei az intézményben: Mit várnak el a hallgatótól:
- mint gyakornoktól
- mint leendő szociális munkástól
- mint potenciális kollégától, munkatárstól
- egyéb szerepek
A tanítási és munkaszervezési kérdések ismertetése
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Ki az a munkatárs, aki a gyakorlatvezetőt távollétében helyettesítheti?
Az egyéni konzultáció időpontja, módszere, mi a feladata ez ügyben a hallgatónak? (Érdemes konkrétan
megbeszélni a szupervízióra való felkészülés módját: mit kell a feljegyzéseknek tartalmazniuk.)
A hallgató munkájáról szóló dokumentumok, amelyeket a gyakorlatvezető számára le kell adnia.
A gyakorlatvezető, a hallgató és a gyakorló intézmény közti visszajelzések módjai.
Egyéb, a szerződésbe kívánkozó megállapodások elvárások

Az „egyéb elvárások” rovatba bármikor bekerülhet, amit a gyakorlat lebonyolításában részt vevő négy
személy vagy a gyakorló intézmény fogalmaz meg mint elvárást, s a korábbi pontok egyike sem érintett.
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Intézmények közötti megállapodás
Ezen megállapodás aláírásával a PTE-BTK Sz oc i ál is Mu n ka és S zo c i álp o l i t i ka T an s z é k,
valamint…………………………………………………..………………………………, mint gyakorlóhely, a 2011/2012-es tanév
tavaszi szemeszterére megállapodik az alábbiakban:
A PTE-BTK is M u n k a é s Sz o ci ál p ol it i k a T an s z é ke a mindenkori terepkoordinátor-oktatójának
közreműködésével vállalja, hogy rendszeres és aktív munkakapcsolatot épít ki és tart fenn a gyakorlóhellyel.
Ennek során a Tanszék az alábbi kötelezettségeket vállalja:
•
•
•
•

tájékoztatja a terepintézményt a gyakorlati képzés struktúrájáról, tematikájáról;
a gyakornok képzési igényeit figyelembe vevő, a képzési ciklussal összhangban lévő szempontokat ad a
gyakorlóhelynek és az ott dolgozó tereptanárnak az elkészítendő képzési programhoz;
a szociális szakember-képzés szempontjából kiemelkedő fontosságú gyakorlatvezetői munkáért külön
megállapodásban díjazásról gondoskodik;
folyamatos elérhetőséget biztosít a gyakorlatvezetők és a gyakornokok számára, hogy problémás
esetekben, illetve szükség esetén mielőbb segítséget tudjon nyújtani.

A gyakorlat számára helyt adó intézmény biztosítja a következő, az oktatásban való részvételükhöz szükséges
feltételeket az alábbiak szerint:
a gyakorlatvezető számára:
támogatólag tudomásul veszi, hogy a Tanszék felkérte a képzésben való együttműködésre;
oktatói munkájához szükséges tárgyi, munkaidőbeli s egyéb, az oktatásba való bekapcsolódás feltételeit
biztosítja;
a gyakornok számára lehetővé teszi, hogy
•
•

•
•
•
•

az intézmény egészét megismerhesse, ideértve a személyi, tárgyi, gazdasági, felügyeleti feltételeket;
a gyakorlatvezetőn kívül az intézmény más munkatársainak munkájával is megismerkedhessen;
a team/stáb és esetmegbeszélő csoportok munkájában is részt vehessen;
betekintést enged az intézmény teljes működésmódjába.

Dátum:…………………………………………….

……………………………………………

p.h.

intézményvezető
……………………………………………….
terepkoordinátor
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…………………………………………..

p.h.

tanszékvezető
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Megállapodás a gyakorlatvezető és a PTE-BTK Sz oc i áli s M un ka és Sz o c i á lp o l it i ka T an s z ék között

Ezen megállapodás aláírásával a PTE-BTK Sz o c i ál is Mu n ka és Sz o c i ál p o l it i ka T an s z é k

valamint…………………………………………………., mint tereptanár az alábbiakat vállalják:

A PTE-BTK Sz oc i ál is Mu n ka és Szo c i álp o l i t i ka T an sz é k a mindenkori terepkoordinátor-oktatójának
közreműködésével vállalja, hogy
•
•
•
•
•

rendszeres és aktív munkakapcsolatot épít ki és tart fenn a tereptanárral;
segíti a tanulmányi megállapodás létrejöttét;
a szociális szakember-képzés szempontjából kiemelkedő fontosságú gyakorlatvezetői munkáért külön
megállapodásban díjazásról gondoskodik;
folyamatos elérhetőséget biztosít a gyakorlatvezetők és a gyakornokok számára, hogy problémás
esetekben, illtve szükség esetén mielőbb segítséget tudjon nyújtani;
fogadóóráin személyes konzultációs lehetőséget biztosít a hallgatók és a gyakorlatvezetők számára.

A tereptanár vállalja, hogy:
•
•
•
•

a képzés tanterve alapján, a hozzá beosztott hallgatóval együttműködve, a gyakorlat számára helyet
biztosító intézmény érdekeit is szem előtt tartva összeállítja a gyakorlati képzés programját;
koordinálja, vezeti, segíti a gyakornok munkáját, ellátja a szakma tanulásához és a munka elvégzéséhez
szükséges információkkal
biztosítja a személyes kapcsolat létrejöttét / elérhetőségét a gyakornokkal, valamint az intézmény többi
munkatársával;
elősegíti az esetmegbeszélőkön való részvételt.

Jelen megállapodás a hallgató gyakorlatának első napján lép életbe, s 2012. április 20. napjáig érvényes.

Dátum:…………………………………

…….……………………………….
tereptanár
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……………………………………….
terepkoordinátor

p.h.

p.h.

A gyakorlat tereptanári értékelése

Gyakorló intézmény neve:.................................................................................
Tereptanár neve:................................................................................................
Társ-tereptanár neve:........................................................................................
Hallgató neve:.....................................................................................................

Ezen visszajelző/értékelő kérdéssor célja az, hogy a tereptanárok a gyakornok munkáját minél
szélesebb körben értékelhessék. Azokon a gyakorlóhelyeken, ahol nincs a kérdésben
(szempontban) megfogalmazott munkaforma, ill. nem vizsgálhatóak bizonyos készségek, nem
szükséges visszajelzést adni.
A kérdőív első részében feltett kérdésekre a megfelelt (M) és a nem felelt meg (N.F.M)
válaszok egyikének aláhúzásával lehet válaszolni. A második részben az osztályozási szokásoknak
megfelelően, valamely jegy aláhúzásával lehet értékelni az adott kérdés tekintetében a gyakornok
munkáját. A harmadik részben, a szöveges értékelésnél a gyakorlatvezető szakmai és szubjektív
véleményét kérjük kifejteni, ill. értékelni maximum 60 ponttal a terepgyakorlat sikerességét, a
gyakornok munkáját.
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I. Etikai követelmények

1. A kötelezettségeket felelősségteljesen látja el
M - N.F.M.
2. Pontosság: a munkaidőben az előzetesen megbeszélt időpontokat betartotta
M - N.F.M.
3. A hivatalos anyagokat időben adta le
M - N.F.M.
4. megkülönböztetés nélkül viszonyult a kliensekhez
M - N.F.M.
5. Betartja a titoktartásra vonatkozó szakmai szabályokat
M - N.F.M.
6. A kliensekkel való szakmai kapcsolatot nem használja föl saját ületi szükségleteinek kielégítésére
M - N.F.M
7. Az intézményt és az intézmény kapcsolatait nem használja egyéni üzleti céljainak elérése
érdekében
M - N.F.M
8. Valóságos információkat ad, ill. semmilyen, a kliensre vonatkozó információt nem hallgat el
tereptanára elől
M - N.F.M
9. A szakmai és intézményi szokásoknak megfelelően kezeli, vezeti a dokumentációkat
M - N.F.M
10. Rendszeresen részt vesz a team/stáb megbeszéléseken és konzultáción/szupervízión
M - N.F.M
11. Együttműködik a kölcsönös tisztelet jegyében mindenkivel (munkatárs, kliens,stb.)
M - N.F.M
12. Kompetenciahatárait tartja
M - N.F.M

II. Szakmai készségek

1. Szakmai kapcsolatalakítás

Tájékozódik az intézményben.

1 - 2 – 3 – 4 –5

Stábon belüli kapcsolatalakítás

1 - 2 – 3 – 4 –5
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2. Kapcsolatfelvétel a klienssel
a) Adekvát bemutatkozás - szereptisztázás
1 - 2 – 3 – 4 –5
b) Kliens elfogadása, autonómiájának tiszteletben tartása
1 - 2 – 3 – 4 –5
c) Empatikus, képes és hajlandó a segítői helyzetbe való megfelelő szintű bevonódásra és a kliens
problémáinak megértésére, átérzésére.
1 - 2 – 3 – 4 –5
d) Képes a szükség szerinti kapcsolatfelvételre a kliens környezetével.
1 - 2 – 3 – 4 –5

2. Kommunikáció a klienssel és környezetével
a) Világos közlés
1 - 2 – 3 – 4 –5
b) Tartalmilag, formailag elfogadható írás és szóbeliség.
1 - 2 – 3 – 4 –5
c) Verbális és nonverbális jelzések észlelése és értése, a kliens érzéseinek azonosítása
d) A hallgató saját érzéseinek azonosítása
e) Adekvát reagálás

1 - 2 – 3 – 4 –5
1 - 2 – 3 – 4 –5
1 - 2 – 3 – 4 –5

4. Felmérés

a) Releváns információk gyűjtése a kliensről, a környezetéről és problémáiról
1 - 2 – 3 – 4 –5
b) A kliens szükségleteinek azonosítása
1 - 2 – 3 – 4 –5
c) A kliens és környezete külső és belső erőforrásainak feltérképezése
1 - 2 – 3 – 4 –5
d) Krízishelyzet, krízisállapot felmérése
1 - 2 – 3 – 4 –5
e) Hipotézis felállítása
1 - 2 – 3 – 4 –5

5. Tervezés
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a) Alternatívák feltérképezése
b) Célok meghatározása
c) A szükséges módszerek és eszközök meghatározása
d) Az időrend meghatározása (feladatok sorrendisége)
6. Megállapodások kötésének készsége

1 - 2 – 3 – 4 –5
1 - 2 – 3 – 4 –5
1 - 2 – 3 – 4 –5
1 - 2 – 3 – 4 –5

1 - 2 – 3 – 4 –5

7. Szakmai határok

a) Kompetenciák felvállalása
b) Bevonódás, határok tartása
c) Felismeri saját bevonódásának mértékét

1 - 2 – 3 – 4 –5
1 - 2 – 3 – 4 –5
1 - 2 – 3 – 4 –5

8. Befejezés, lezárás

a) A klienskapcsolat lezárása
b) Esetátadás
c) A kollégákkal való kapcsolat lezárása

1 - 2 – 3 – 4 –5
1 - 2 – 3 – 4 –5
1 - 2 – 3 – 4 –5

9. Értékelés

a) A hallgató saját szerepének , munkájának értékelése (önreflexió) 1 - 2 – 3 – 4 –5
b) A klienssel való közös munka folyamatának értékelése
1 - 2 – 3 – 4 –5
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Szöveges értékelés

A gyakorlat értékelése pontszámmal:........…….. (max. 60 pont)

A gyakornok a IV. féléves terepgyakorlat követelményeit:

teljesítette

..........................2012............

nem teljesítette

................................................................
a gyakorlatvezető aláírása

Az értékelést elolvastam és megbeszéltük. Az abban megfogalmazottakkal

egyetértek

..........................2012.............
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nem értek egyet

................................................................

a gyakornok aláírása
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2.sz. melléklet: Hallgatói oktatási segédanyag

Pécsi Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kar
Szoc iális Munka és Szoci álpoliti ka Tanszék

A IV. szemeszter terepgyakorlatának oktatási segédanyaga
- a szociális munka mester szakos hallgatók részére -

- 2012 -
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A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán folyó szociálismunkás - képzés gyakorlati
szemesztereinek minél hatékonyabb, áttekinthetőbb és sikeresebb levezetését / elvégzését
kívánja ezen oktatási segédanyagunk támogatni. Ebben a szemeszterben (2012. február 6. – 2012.
április 27.) a következőképpen alakulnak a különböző dokumentumok leadási határideje:
Tanulmányi megállapodás:

2012. február 20.

Intézmények közötti megállapodás:

2012. február 20.

Megállapodás a gyakorlatvezető és a Szociális Munka és
Szociálpolitika Tanszék között:

2012. február 20.

A gyakorlat záró tereptanári értékelése:

2012. április 27.

Záródolgozatok leadási határideje:

2012. április 27.

Eredményes munkát és sok sikert kívánunk!
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A szociális munkás szakos hallgatók számára a képzés felépítésében, szakmai identitásuk
kialakulásában, formálódásában, elméleti tudásuk gyakorlatban való alkalmazásában igen nagy
jelentőséggel bír az IV. szemeszter során kötelező jelleggel meghirdetett terepgyakorlat.
Mindemellett összességében az általános képzési célt támogatva azt segíti elő, hogy a gyakornokok
terepmunkájuk során képesek legyenek a segítőkapcsolat különböző formáiban adekvát viselkedés
elsajátítására, mentálhigiénés és szociális problémák kezelésére és megoldásának elősegítésére.

Ennek érdekében a gyakorlat lehetőséget teremt a gyakornok számára arra, hogy megismerje:
• az általa választott intézmény munkáját, feladatkörét, ellátási területét;
• az adott intézmény szolgáltatási stratégiáit, szerepét az egyéb, azonos vagy hasonló területen
működő intézményekkel közösen alkotott rendszerben;
• az adott intézmény belső munkáját;
• a gyakorló szociális szakemberek kapcsolatát más szakemberekkel;
• a munka főbb módszereit, azok gyakorlati alkalmazásának lehetőségeit;
• az intézmény környezetét, ill. klienskörét jellemző problémákat;
• a gyakorló szakemberek munkáját, akik segítségével az elméleti magyarázatok empirikus
hátteréről ismereteket sajátíthatnak el és a felmerülő problémákat tágabb kontextusba helyezve
értelmezhetik, eljutva ezzel a „felismerési fázis” gyakorlati alkalmazásának megismeréséig,
lehetőség szerint önálló részfeladat megoldásáig.
A terepgyakorlati munka résztvevői:

5.
6.
7.
8.

a gyakornok;
a tereptanár;
a terepkoordinátor;
a szemináriumvezető.

1. A gyakornok

Gyakornokként töltheti le és teljesítheti sikeresen terepgyakorlati szemeszterét a szociális
munkás hallgató, aki:
• vállalja, hogy a tereptanárral és a terepkoordinátorral együttműködve és egyeztetve a gyakorlat
megkezdésekor a tanulmányi megállapodás létrejöttét biztosítja;
• a félév során összesen 264 órában részt vesz a gyakorlat-vezető intézményben (11. héten át heti 3
munkanapban, munkanaponként 8 órában);
• a tanulás, munkavégzés feltételeit megteremti, illetve a meglévőkhöz alkalmazkodik;
• a követelményeknek megfelelően munkavégzését dokumentálja, melyeket mind a tereptanár,
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mind a terepkoordinátor felé rendszeresen bemutat (a dokumentumokról szóló részt lásd
később);
• az etikai kódex szabályait munkája során mindvégig betartja.
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2. A tereptanár

Tekintettel a szociális munka, mint szakma sajátos hazai fejlődésére, a PTE-n folyó képzés
szempontjából tereptanárnak minősül az a szakember, aki:
szociális, szociálpolitikai feladatokat részben vagy egészben ellátó intézményben dolgozik;
szociális munkát/szociális igazgatási munkát végez;
felsőfokú végzettségű, s legalább kétéves szakmai gyakorlattal rendelkezik;
részt vesz a gyakorlatvezetői megbeszéléseken;
elfogadja a Pécsi Tudományegyetemen folyó szociálismunkás képzést és az ennek részét képező
terepgyakorlat követelményrendszerét;
• vállalja a gyakornok munkafeltételeinek megteremtését, annak levezetését, segítését,
figyelemmel kísérését, elemzését és értékelését.
• elfogadja, hogy megosztja az oktatás felelősségét a Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék
terepkoordinátori feladatokat ellátó munkatársával;
• heti rendszerességgel biztosítja a hallgató számára a konzultációs lehetőséget, szükség szerint
konzultál a terepkoordinátorral.

•
•
•
•
•

3. A terepkoordinátor

A terepkoordinátor az egyetemi oktató kar tagja, aki felelősséggel tartozik a
hallgató/gyakornok gyakorlati munkája során történő tanulásért, annak irányításáért és az egyetemi
tanulmányokkal való koordinálásért.
A koordinátor feladata, hogy:
• biztosítsa a hallgató, a szemináriumvezető és a gyakorlatvezető számára a szükséges
információkat, amire közös munkájuk során szükség lehet;
• megszervezze a gyakorlatvezetők számára az alkalmankénti megbeszéléseket;
• egyéni konzultációs lehetőséget biztosítson mind a tereptanárok, mind a gyakornokok számára,
hogy a gyakorlattal kapcsolatban felmerülő gondjaikról, problémáikról tájékoztatást adhassanak
és segítséget azok megoldásához,
• tereplátogatásokat végezzen a hallgató munkájának figyelemmel kísérésének érdekében;
• a szemeszter folyamán s a végén összességében értékelje a gyakornok munkáját.
4. A szemináriumvezető

A gyakorlat során a gyakorlaton résztvevő évfolyam, szakterepi szemináriumi csoportokban,
kéthetente, kötelező jelleggel konzultációs-terepelemző szemináriumokon vesz részt. Ezeken a
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szemináriumokon a gyakornokok a kiadott tematikának megfelelően beszámolnak az elmúlt két hét
eseményeiről és vizsgálataikról, tapasztalataikról összegzést adnak. A szeminárium vezetőjének
feladata, hogy:
• a tematikának megfelelően az adott kérdésekről diskurzust kezdeményezzen,
• a problémás kérdésekben segítse a megoldódást, amennyiben ez nem lehetséges, közvetítse a
terepkoordinátor illetve a tanszékvezető felé;
értékelje a szemináriumi munkát.

A terepgyakorlat dokumentumai
Tanulmányi megállapodás

Az írásbeli megállapodást a gyakornok és a tereptanár készíti el a gyakorlat megkezdését
követő két hétben. A megállapodásban részletesen rögzíteni kell, hogy a gyakornok mit szeretne
elérni, a terepgyakorlat során a gyakorlóhely által ellátott munkaterületek közül melyeket kívánja
részletesen megismerni, majd ezek közül melyben/melyekben kíván - a tereptanárral egyetértésben munkát végezni. Célszerű a konkrét munkaterület kijelölését a második hét során megtenni, amelyet
megelőzi az intézmény komplex tevékenységi körének megismerése. Az alaptevékenység
meghatározását követően a gyakorlatvezető összeállít egy munkatervet, amely rögzíti a gyakorlat
során megszerzendő ismeretek elsajátításának egymásutániságát, valamint a témához kapcsolódó
bibliográfiát, amely minimum 10 tanulmány.
A megállapodást az egyetem további ajánlásokkal láthatja el. A tanulmányi megállapodás olyan
szerződésként kezelendő, amely hivatkozási alapként szolgálhat, így a gyakorlat tartalma és
értékelése az eredeti szándékhoz viszonyítható. Ha a megállapodás eredeti tartalmát a gyakorlat
folyamán bármilyen módon megváltoztatják, azt mindkét fél egyetértésével a terepkoordinátor felé
is jelezve, írásban rögzíteni kell. (Lásd még: a mellékletben található Instrukciók a tanulmányi
megállapodás kitöltéséhez c. kitöltési útmutatót.)
Intézmények közötti megállapodás

Az intézmények közötti megállapodásban a PTE-BTK Szociális Munka és Szociálpolitika
Tanszék és a gyakorlóhely vezetője írásban nyilatkozik arról, hogy a terepgyakorlat elvégzésének
feltételeit mindkét részről biztosítják.
Megállapodás a gyakorlatvezető és a Szociális Munka és Szociálpolit ika Tanszék között
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Ezen megállapodás aláírásával a tereptanár, a tanszékvezető és a terepkoordinátor írásban
kifejezi, hogy az általa vállalt feladatokat teljesíti és együttműködik a terepgyakorlat során.
Terepnapló

A gyakornok kötelezettsége terepnaplót vezetni, amely két részből áll:
• „órarendi rész” - amelyben a gyakornok címszavakban feltünteti napi tevékenységét;
• „szöveges rész” - amelyben részletesen leírja napi tevékenységét, az „órarend” részben
feltüntetett tevékenységek tartalmát.
A terepnaplót minden szemináriumra kötelező elhozni, így prezentálhatóvá válik a
gyakorlaton folyó munka.
Záró értékelés

A záró értékelés összefoglalóan tartalmazza mindazt, amit a gyakornok a terepgyakorlat
során teljesített. A záró értékelés az erre a célra szolgáló értékelő lapon, megadott szempontok
alapján történik. (Fontosnak tartjuk, hogy az írásos értékelést a gyakornok és a tereptanár részéről
egy szóbeli értékelés előzze meg, amelyben tisztázhatóak az értékeléssel kapcsolatos vélemények, s
azok különbözőségei.)
Záródolgozat

A dolgozat témája a gyakorlati intézmény megadott szempontok alapján történő bemutatása,
tevékenységének elemzése, valamint a gyakorlatvezető által ajánlott szakirodalmak felhasználásával
az alaptevékenységének kiválasztott munka során megismert konkrét eset, probléma,
problémacsoport elemzése, az esetleges megoldások felvázolása, ill. egy megoldási terv kidolgozása.
A záródolgozat megvédésére a vizsgaidőszakban kerül sor előre egyeztetett időpontokban. A korábbi
tapasztalatok alapján kedvező ezen szakmai diskurzusban a tereptanárok részvétele.
A záródolgozat terjedelme min. 40.000. leütés.
A félév értékelése

Miután a terepgyakorlat teljesítéséhez több részmunka megfelelő szintű abszolválása
szükséges, egy 270 pontból álló értékelő rendszert dolgoztunk ki, amely lehetővé teszi az árnyaltabb,
érzékenyebb értékelést.
A gyakorlat teljesítésének, értékelhetőségének alapfeltétele a 264 órás terepmunka elvégzése.
Az értékelés során az alábbi részmunkák minőségét és azok értékelését vizsgáljuk:
5. A tereptanár értékelése: max. 60 pont
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6. A szemináriumi részvétel és munka értékelése: alkalmanként max. 10 pont, összesen max. 60
pont
7. A terepnapló vezetése és annak minősége: naponként (8 óránként) 2 pont +2 pont a napló
áttekinthető, gondos vezetéséért: összesen max. 50 pont
8. Záródolgozat és védése: max. 100 pont
Mindösszesen: 270 pont
A jegyek alakulása tehát a következő pontrendszer függvénye:
- 140 pont = érvénytelen félév
141 - 160 pont = elégséges
161 - 190 pont = közepes
191 - 230 pont = jó
231 - 270 pont = jeles

Brettner Zsuzsanna

Dr. Csürke József

egyetemi tanársegéd

egyetemi adjunktus,

terepkoordinátor
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Tanulmányi megállapodás
- a IV. félév terepgyakorlatához -

Ezen megállapodás a felek aláírásával létrejön a Pécsi Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Karának Szociális Munka és Sz ociálpolitika Tanszéke valamint
…………………………….……..………….

…………….……..…………………………

gyakornok

………………………………………………

gyakorlati idejére,

……..………….……………………………

gyakorlatvezető

és

intézménye

között.

I. Adminisztratív kérdések

2. A gyakorlat időbeosztása…………………………………………………………………
(Javasolt: hétfő-kedd-szerda, min.24óra)

2. Napi munkaidő beosztása:………………………….... (óra: x-től y-ig)
4. Ajánlott olvasmányok – tanulmányok:

II. Dokumentációk – határidők
1./A munkavégzés dokumentumai, leadási határidejük:
(Javasoljuk a gyakorlat utolsó napját határidőként megjelölni a záródolgozat esetében.)
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2./ A szakma tanulásának dokumentumai, leadási határidejük:
III. A konkrét munka ismertetése:

IV. Kitűzött szakmai tanulási, fejlődési célok (készség, attitűd, ismeretek):

V. Tanulási és munkaszervezési kérdések:

VI. Egyéb, a szerződésbe kívánkozó megállapodások

………………………………………..……
a gyakornok aláírása

………………………………………
a gyakorlatvezető aláírása

……………………………………………
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a terepkoordinátor aláírása

Dátum:………………………………………
Instrukciók a tanulmányi megállapodás kitöltéséhez

Az írásbeli megállapodást a gyakorlatvezető és a hallgató készíti el a gyakorlat megkezdésétől két héten
belül.
Az írásban való rögzítés célja, hogy a gyakorlat megkezdése előtt a lehető legtöbb keretjellegű és a
gyakorlat tartalmi céljaira vonatkozó megállapodás szülessen, s így a későbbiekre kevesebb tisztázatlan kérdés
maradjon.
A tanulmányi megállapodás a továbbiakban olyan szerződésként kezelendő, mely hivatkozási alapként
szolgálhat, amikor a gyakorlat addigi tartalmát és értékelését az eredeti szándékhoz lehet viszonyítani. A
megállapodás elkészítését és aláírását követően egyetem részére másolatot kell készíteni, s azt a
terepkoordinátornak a fentiekben jelzett időpontig el kell juttatni.
Természetesen a Tanulmányi Megállapodás a gyakorlat során a valós körülményekhez igazodva
változhat, ezt a szerződésmódosítást azonban minden esetben írásban kell rögzíteni, s mindhárom fél
példányára rá kell vezetni. (Tereptanár, gyakornok, egyetem)
Tanulási célok

A megállapodás részletesen tartalmazza, hogy a hallgató mit szeretne elérni, és hogy a gyakorló intézmény
milyen feladatokat és munkalehetőségeket tud biztosítani a hallgató optimális szakmai fejlődéséhez. Így a
Tanulmányi Megállapodás nem csupán adminisztratív jellegű kereteket rögzít, hanem a hallgató önismeretére
támaszkodva egyéni szakmai célokat, fejlődési irányokat is tartalmaz. A megállapodást a terepkoordinátor
szükség esetén kiegészítheti, ill. további kiegészítéseket ajánlhat.
A gyakorlati idő beosztása

A félév során heti 3 napot töltenek terepen a hallgatók napi 8 órában. Az egyetem heti 24 óra terepmunkát vár
el a hallgatóktól, a másik két napon egyetemi órák, szemináriumok vannak, melyeken a hallgatóknak részt kell
venniük. Amennyiben ettől az időbeosztástól bármilyen módon eltérnek, a változás tényét és indoklását írásban
kell rögzíteni. A túlórák, hétvégék, szakirodalom olvasási idő elszámolási módjában is előre meg kell állapodni.

Minden hiányzásról ajánlatos feljegyzést készíteni a hallgató terepnaplóján. Késését vagy hiányzását a gyakorló
intézménynél szokásos módon köteles a hallgató jelezni. Mindkét fél kötelessége, hogy három napnál hosszabb
hiányzás esetén keresse a terepkoordinátort, s vele egyeztetett módon gondoskodjon a pótlásról.
A hallgató három napnál hosszabb betegsége esetén orvosi igazolás szükséges. Két hét (= hat nap terepnapról
való) hiányzás esetén a gyakorlatvezetővel és a terepkoordinátorral való egyeztetés után még van lehetőség a
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hiányzás pótlására.
Kilenc terepnapnál hosszabb hiányzás esetén a gyakorlatot meg kell ismételni, ami a félév ismétlését is jelenti.
Olvasmányokkal, tanulmányokkal kapcsolatos kérdések (a gyakorlati képzés rendkívül fontos része!)

Jó, ha a gyakorlatvezető olyan olvasmányokat javasol, amelyek az aktuális munkához kapcsolódnak, és szánnak
időt ezek közös megbeszélésére is. Ezek lehetnek: tanulmányok, valamely speciális terület szakirodalma, az
intézmény működésével kapcsolatos dokumentáció, kutatás, stb. Ezen javaslatokhoz érdemes kikérni a
terepkoordinátor ill. szemináriumvezető véleményét is.
A dokumentumok elkészítése, határidők

a./ A munkavégzés dokumentumai (Itt a kliens van a dokumentáció középpontjában.)
A gyakorló intézménynél szokásos módon kell a hallgatónak is elkészítenie a munkájáról szóló
dokumentumokat. Ez is része a szakma tanulásának (adatok, folyamatrögzítések, levelezés, jegyzőkönyvek,
feljegyzések, stb.) Általában ezek a dokumentumok az intézmény tulajdonát képezik, de előfordulhat olyan
eset, amikor a gyakornoknak vagy a tereptanárnak szüksége van a gyakornok feljegyzéseire, ezekben az
esetekben kettőjük feladata, hogy mérlegeljék, nem sértik-e a kliens, az intézmény, vagy a hallgató érdekét. A
leadási határidő a gyakorló helynél szokásosan alakul, de végső soron a gyakorlat utolsó napja.
b./ A szakma tanulásának dokumentumai (Itt pedig a gyakornok áll a dokumentáció fókuszában.)
Ezek a dokumentumok a hallgató tulajdonát képezik, elkészítésükkor már figyelni kell arra, hogy a gyakornok
őrizze meg a kliensek anonimitását.
A terepnaplónak tartalmaznia kell a gyakorlat ideje alatt végzett tevékenységeket, beleértve a feldolgozott
szakirodalom felsorolását is!
A szemináriumi anyag alapjául szolgáló 2 hetente esedékes dolgozatok témái és a leadási határidők a
szemináriumi tematikában találhatóak.
A konkrét munka ismertetése

Nem könnyű feladat meghatározni a "várható" teendőket, de a Tanulmányi Megállapodásnak
konkrétumokat kell tartalmaznia, így a tervet érdemes viszonylag lazán hagyni, és a megvalósításkor
rugalmasan kezelni.

Az elvégzendő munka típusa és mennyisége:
- ügyeleti-, vagy pultozási feladatok
- egyénekkel, családokkal, csoportokkal folyó közvetlen munka
- látogatások, kijárások családokhoz, intézményekhez, felettes- és
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társszervekhez
- részvétel valamelyik szociálismunka-csoportban, vagy projektben
(amennyiben van ilyen az intézményben)
- esetmegbeszélésen, teamen, stábmegbeszélésen való részvétel
- egyéb elvárások a hallgatóval szemben.
A különös figyelmet igénylő területek:
- munkamódszerek
- szakmai stílus
- kompetenciák
- egyéni sajátosságok stb.
A hallgató szerepei az intézményben: Mit várnak el a hallgatótól:
- mint gyakornoktól
- mint leendő szociális munkástól
- mint potenciális kollégától, munkatárstól
- egyéb szerepek
A tanítási és munkaszervezési kérdések ismertetése

Ki az a munkatárs, aki a gyakorlatvezetőt távollétében helyettesítheti?
Az egyéni konzultáció időpontja, módszere, mi a feladata ez ügyben a hallgatónak? (Érdemes konkrétan
megbeszélni a szupervízióra való felkészülés módját: mit kell a feljegyzéseknek tartalmazniuk.)
A hallgató munkájáról szóló dokumentumok, amelyeket a gyakorlatvezető számára le kell adnia.
A gyakorlatvezető, a hallgató és a gyakorló intézmény közti visszajelzések módjai.
Egyéb, a szerződésbe kívánkozó megállapodások elvárások

Az „egyéb elvárások” rovatba bármikor bekerülhet, amit a gyakorlat lebonyolításában részt vevő négy
személy vagy a gyakorló intézmény fogalmaz meg, mint elvárást, s a korábbi pontok egyike sem érintett.
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3. sz. melléklet: A gyakorlatelemző szeminárium tematikája
Kurzus megnevezése: Gyakorlatelemző szeminárium
Kurzus kódja: SKLM 060201, 060202
Tanóraszám: 15 óra
Gyakorlat óraszáma: 100 óra, melyből a hallgató 30%-ot munkahelyén is eltölthet, amennyiben
munkahelye személyes szociális szolgáltatást nyújt.
Kredit érték: 3
Kurzus időpontja és helye:
dátum

időpont

terem

február 10.

13-17 óra

Ro 214 és 215

március 30.

13-17 óra

Ro 214 és 215

április 27.

13-17 óra

Ro 214 és 308

„Reflektív szociális képzési rendszer
a 21. században”
TÁMOP 5.4.4.-09/2-C-2009-0008

A kurzus célja:
A szociális munka mester szakos hallgatók szakmai identitásának formálódásához, megerősítéséhez,
„Reflektív
szociális
képzési rendszer
elméleti tudásuk
gyakorlatban
történő elmélyítéséhez kíván segítséget nyújtani.
a 21. században”
TÁMOP
5.4.4.-09/2-C-2009-0008
Ennek érdekében
a gyakorlat lehetőséget teremt a hallgató számára, hogy

elsajátítson olyan
szakmai megismerési/elemzési szempontokat, technikákat, amelyekkel képessé válik feltérképezni,
megérteni:

A kurzus teljesítésének feltétele:
-

aktív órai részvétel

„Reflektív
szociális képzési
rendszer
- a feladatok
határidőre
történő teljesítése
a
21.
században”
- órai prezentációk elkészítése
TÁMOP
- 5.4.4.-09/2-C-2009-0008
hiányzás esetén a kurzus nem teljesíthető!

5. sz. melléklet: Terepelőkészítő feljegyzés
Igazolás
……………………………………………. a PTE BTK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszékének III. éves
hallgatója szociális munka mesterszakon.
Brettner Zsuzsanna
egy. tanársegéd
terepkoordinátor
Terepgyakorlat-előkészítő feljegyzés
Hallgató neve…………………………………………………………………….
Szak, szakpár…………………………………………………………………….

Befogadó intézmény……………………….…………………………………….
Az intézmény pontos címe………………….…..………………………………..
Irányítószáma:……………… Körzet és telefonszáma…………………………
E-mail cím:............................................................................................................
Tereptanár neve…………………………………………………………………..
Foglalkozása / beosztása………………………….………………………………
Iskolai végzettsége………………………………………………..………………

Nyilatkozat

A fenti hallgató jelentkezését az 2011./2012. tavaszi szemeszterében zajló terepgyakorlatra
elfogadom.

Kelt………..,….. …………………….
p.h.

……………………………………….
tereptanár aláírása
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