MEGHÍVÓ
Társadalmi részvétel a szociális ágazatban:
„Az oktatók és a szociális munkások felelőssége,
avagy hogyan tanítsunk/tanuljunk közösségi munkát?”
SZÖVETSÉG a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért
Regionális Forrásközpontok Országos Egyesülete
Budapesti Szociális Forrásközpont
Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Alkalmazott Társadalomtudományi Tanszék

Műhelymunka – 2010. február 26. (péntek) 10:00- 16:00

10:00-10:15

10:15-10:45

Bevezetés – a napirend ismertetése, bemutatkozás
• Giczey Péter: a műhelymunka helye a Batory programban
Vitaindító
Rövid előadások, amelyek elindítják közös gondolkodásunkat, és segíthetnek a beszélgetés elkezdésében:
• Kocsis Erzsébet, főiskolai docens (Pécsi Tudományegyetem, Illyés Gyula Főiskolai
Kar, Szekszárd)
•

Pattyán László, főiskolai docens (Debreceni Egyetem, Egészségügyi Kar)

10:45-11:30

Műhelybeszélgetés
Moderál: Gosztonyi Géza és Szoboszlai Katalin

11:30-11:45

Szünet

11:45-13:00

Műhelybeszélgetés – FOLYTATÁS

13:00-14:00

Ebédszünet - Alföldi Étterem, Bp., V. Kecskeméti u. (választható menü)
http://www.iranymagyarorszag.hu/alfoldi_vendeglo/I200203/

14:00-15:15

Műhelybeszélgetés – FOLYTATÁS

15:15-15:45

Műhelybeszélgetés – FOLYTATÁS

15:45-16:00

Lezárás

Ízelítőül néhány kérdés, a közös gondolkodás elé:
• Mit tehet a szociális ágazat oktatói gárdája, ezen belül a közösségi munkát oktatók, a társadalmi rész•
•

•
•
•

vétel fokozása érdekében?
Milyen szükségletekre, és milyen hiányokra ad választ a közösségi munka?
Mit is tanítunk közösségi munka címén, és mit lenne érdemes BA szinten bevezetnünk?
Elég lenne csak „jobban” (pl.: meggyőzőbben / hitelesebben/…) tanítanunk?
Legyen-e kötelező az oktatónak a saját élményű közösségi munka tapasztalat?
Több közösségi munka terep kellene a diákoknak?

•

Más tartalmakat kellene tanítanunk? (Pl.: a” tanult tehetetlenségről” / a hatalmi manipulációról / a hatalomnélküliségről / lobbyzási technikákról / a kizsákmányolásról / a kulturális imperializmusról / az
erőszakról / a „középosztályi fehér férfi” gondolkodásmódjáról / a társadalmi elszigetelődési mechanizmusokról / a hatalommal felruházásról / a fenyegetett identitással megküzdésről / a behódolásról /
stb. Lehet, hogy a közösségi munka oktatási sztenderdjeit kellene újragondolnunk?

A műhelybeszélgetésről hangfelvétel készül.
Az elhangzó véleményeket a HÁLÓ-ban szeretnénk közzé tenni.
A műhelymunka helyszíne:
az Ökotárs Alapítvány tárgyalója (Budapest, V. ker., Szerb u. 17-19., VI. em.)
Visszajelentkezést kérünk 2010. február 22-ig a következő címre, vagy telefonszámra:
giczey.peter@polgarz.hu
06 (52) 320-180 vagy 06 (20) 9462-604
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Köszönettel vennénk továbbá, ha előzetesen megkaphatnánk valamennyi képzőhely curriculumát
(csatolt fájlként, vagy a honlapra feltett tananyag „link”-jét).
Kérjük továbbá e levelünk címzettjeit, hogy ha ők nem tanítanak közösségi munkát, akkor a továbbítsák ezt a levelet az adott képzőhelyen érintett kollégának, melyet előre is köszönünk.

Üdvözlettel:
•

Giczey Péter, ügyvezető-alelnök (SZÖVETSÉG a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért)

•

Gosztonyi Géza, igazgató (Budapesti Szociális Forrásközpont mint a Regionális
Forrásközpontok Országos Egyesületének tagja)

•

Dr. Fábián Gergely Ph.D., tanszékvezető főiskolai tanár (Debreceni Egyetem, Egészségügyi
Kar, Alkalmazott Társadalomtudományi Tanszék)

Támogató: Batory Alapítvány

