
Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem
Szociális Munka és Társadalomtudományi Tanszék

Tantárgy neve: Közösségfejlesztés és animáció I.

Tantárgy neve angolul: Community Development and animation I.  Kredit: 3

kötelező 3. 

Tantárgyfelelős: Hrbácsek Magdaléna

Heti óraszámok: Előadás Gyakorlat 1

gyj

Félévközi követelmények

Írásban, email, orovosi igazolás felmutatása.

A foglalkozásokon való aktív részvétel, elfogadható házi dolgozat

A tárgy rövid leírása,fontosabb témák, témacsoportok:

Témakör

Közösségek jellemzése, kialakulásának szükségessége. (regionális, homogén, időszakos, vallási, korcsoport alapján, stb.)

A közösség és a közösségfejlesztés meghatározása, jellemzői, funkciói.

Regionális közösségek bemutatása és a fejlesztés lehetőségei, kérdései.

Kisebbségek közösségeinek bemutatása és a fejlesztés lehetőségei. 

Oktatásért felelős 
szervezeti egység

Tárgy Neptun 
kódja (TO tölti ki)

Jelleg:                                  
                                     
(Kötelező / Kötelezően 
választható / Szabadon 
választható)

Félév a 
mintatantervben:

Tárgy felvételének 
előzetes követelménye:

Előfeltétel Neptun 
kódja (TO tölti ki)

Félév végi számonkérés 
típusa (ai, v, gyj, sz ) :

A foglalkozásokon való 
részvétel követelményei és 
a távolmaradás 
pótlásának lehetőségei:

A tanórákon és gyakorlatokon való maradéktalan részvétel, tekintettel számos külső órára és 
gyakorlatra. Ellenkező esetben az OR-ZSE SZMSZ  /241. § (7)/ szerint vizsgát nem tehetnek. Az 

elmaradt tanulmányok az előadó és a tantárgyfelelős által jóváhagyott módon pótolható.

Az igazolás módja a 
foglalkozásokon való 
távollét esetén:

A félévközi ellenőrzések 
(beszámolók, zárthelyi 
dolgozatok) száma, 
témaköre és időpontjai, 
pótlásuk és javításuk 
lehetősége:

Témakörei: az előadásokon tanult tananyag, az önállóan szerzett ismereteket adott tárgyból 
adaptálva az előadó és a hallgató által közösen megjelölt környezeti elemek vizsgálata, elemzése, 

javaslattétel.

A hallgató egyéni 
munkával megoldandó 
feladatainak száma, 
típusa:

Házi dolgozat  melynek terjedelme 6-10 oldal, valamint megadott témakörben egy ppt. elkészítése és 
prezentálása.

Osztályzat kialakításának 
módja:

Előadás, gyakorlatok témakörei:



A szociális és regionális identitás alapkérdései. 

Betekintés egy regionális közösség munkájába.

Irodalom

Kötelező: 

Varga, A. T- Vercseg, I (1998): Közösségfejlesztés

Vercseg, I. (2013): A közösségi munka folyamata és módszerei.

Zsidó lexikon

Ajánlott:

Körner, A: Hogyan éltek?

Raj Tamás: Amit tudni kell a zsidóságról

Oláh János: Judaisztika II. A mindennapok világa

Egyéb segédletek: 

Gereben, F: Identitás, Kultúra, Kisebbség

Csepeli, Gy: Szociálpszichológia mindenkiben

Kogan: Kooperatív tanulás
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