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Szociális szaktudás – kompetenciák – képzés és a sztenderdek kidolgozása

A  szociális  munka  és  a  szociális  szakma  társadalmi  létjogosultságát,  szükségességét, 

működésének kritériumait más szakmákhoz hasonlóan az alábbiak bizonyítják és minősítik:

• az artikulált társadalmi szükségletek,

• a társadalmi felhatalmazás,

• a rendszerzett tudásalap és kompetenciák,

• a fejlődő szociális intézményrendszer,

• a szakma társadalmi (erkölcsi) elismertsége,

• a működőképes szakmai, érdekvédelmi és érdekképviseleti szervezetek,

• a jegyzett tudományos kutatások,

• az érvényesíthető és érvényesülő etikai normák,

• a szakmai kultúra és identitás megléte, valamint

• a hatékonyan működő szakemberképzés (v.ö: Lüssi 2004). 

Jelen tanulmányban a szociális szolgáltatások szakmai szabályozó rendszerének és ezen belül 

sztenderdjeinek  kidolgozása  szempontjából  a  fenti  komponensek  közül  a  rendszerezett 

tudásalap,  a  kompetenciák és  a  szakmai képzés sztenderdekkel (sztenderdizációval)  való 

összefüggéseinek egyes kérdéseit vizsgáljuk meg.

Mára  világossá  vált,  hogy a  sztenderdek  kidolgozásának  folyamatában  nélkülözhetetlen  a 

sokszor  zavarosan  és  önkényesen  használt  fogalmak  értelmezése/újraértelmezése,  a 

sztenderdizációhoz  kapcsolatos  viszonyuk  tisztázása,  egy  rendszerben  kezelésük,  a 

problematika mindennapi gyakorlattal való szembesítése. 2 



Tudás 

A tudás egyfelől a tanulási és képzési tevékenység célja és eredménye, más megközelítésben 

egy  szakma  –  így  a  szociális  munka  –  lényegére  vonatkozó,  bizonyított  és  bizonyítható 

elemeinek összessége, rendszere.

Korszerű értelmezések szerint a lényeg nem csupán a tudás birtoklása, hanem a megszerzett 

tudás  új  helyzetekben  való  alkalmazásának,  az  újabb  és  újabb  tudások  megszerzésének  

képessége,  azaz  sokak  megfogalmazása  szerint  kompetenciái.  Más  részről  a  tudásnak  a 

képzésen  kívül  szélesebb  dimenziókban  is  jelentős  értelmezési  tartománya  van,  hiszen 

nemcsak maga az oktatás és képzés, hanem a mindennapi élet és a szakmai tevékenység, az 

egyéneknek  környezetükkel  és  egymással  történő  szakadatlan  érintkezése,  a  média,  az 

információs  technológia  használata  is  különböző  jelentős  tudásokhoz  segítik  hozzá  a 

szakembereket.  A  tudás  gyűjtőfogalom,  amely  magában  foglalja  többek  között  az 

információkat, a megértést, az absztrakciókat, a készségeket, a képességeket, a cselekvéseket, 

a mozgásokat, az attitűdöket.

Napjainkban  a  tudás  a  globalizáció  hajtóerejeként  (üzemanyagaként)  kap  új  szerepet.  A 

tudásalapú társadalom kialakítása fontos célként,  versenyként,  küzdelemként jelenik meg a 

különböző társadalmakban világszerte, így az Európai Unióban és azon belül hazánkban is. A 

képzés bármilyen formájában való részvétel  pedig az állampolgárok jelentős befektetése a 

versenyképes tudás megszerzése érdekében, így a képzés a tudás-piacára történő termelésre 

vállalkozik.  A  tudás  előállítása  mára  már  igen  jelentős  iparággá  –  önálló  gazdasági 

tevékenységgé  –  szerveződött.  A  tudásra  épülő  viszonyok,  a  tudás  közvetítésének 

egyenlősége/egyenlőtlensége  pedig  közismerten  befolyásolják,  meghatározzák  az  elosztás 

szintjén lévő viszonyokat. Az egyén társadalmi helyzete nagymértékben attól függ, hogy hol, 

mikor, hogyan, milyen tudásokat szerzett meg, és miképpen él azokkal. Mint ahogy az egyén 

társadalmi helyzetétől is függ, hogy milyen esélyei vannak a tudás piacán.  

 

Ferge (1976) korábbi – de máig is érvényes – tudásrendszerezésében megkülönböztet egyes 

társadalmi  rétegek  szempontjából  releváns  (fontos,  lényeges,  döntő),  továbbá  irreleváns 

(használhatatlan, elavult, káros) tudást. A releváns tudást illetően Ferge (bár nem hierarchikus 

viszonyt kifejezve) elkülöníti a szaktudást,  „hétköznapi” tudást és az „ünnepnapi” tudást. A 

szaktudás  e  megközelítésben  az,  ami  szükséges  egy adott  szakma  gyakorlásához,  míg  az 
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ünnepnapi  tudás  a  művészeti  és  a  tudományos  alkotások  megértésének,  befogadásának, 

teremtésének,  élvezésének  képességét  jelenti.  A  felosztás  értelmében  a  hétköznapi  tudás 

részének tekinthető az emberi viselkedés, a különböző normák, az emberek közötti érintkezés, 

a  társas  kapcsolatok  tudása,  de  ide  tartoznak  még  a  társadalmi  viszonyok  kezelésével,  a 

társadalom  különböző  intézményeinek  működésével,  a  jogokkal  és  a  jogérvényesítéssel 

kapcsolatos tudások is, amelyek egyre nagyobb jelentőséggel bírnak a modern társadalmak és 

az egyének, csoportok, családok és közösségek életében, fejlődésében. 

Az egyén és a társadalom viszonyrendszerének kifejeződéséről  van itt  szó,  arról,  hogy az 

egyén ismerje és értse meg saját helyzetét a társadalom szűkebb, tágabb viszonyai között. A 

társadalom  bonyolult  rendszerei  közötti  eligazodáshoz  mások  (pl.  a  szociális  munkások) 

támogatást nyújtanak azzal, hogy segítő támpontokat kínálnak fel. 

Az  ember  és  társadalom  érintkezésének,  viszonyrendszerének  ismerete  hangsúlyozottan 

fontos az emberrel és társadalommal foglalkozó szakmák (így a szociális munka), a humán 

tudományok  és  ezek  szakemberei  számára.  A  szociális  szakember  tudása  kétségtelenül 

egyfelől  szaktudásként  definiálható,  ugyanakkor  a  fentiek  alapján  mondható,  hogy  a 

hétköznapi  tudás  előbb  vázolt  fontos  elemei  is  voltaképpen  a  szociális  munka  tudásaként 

jelennek meg. Például: a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és a természetben nyújtott 

szociális ellátásokról szóló ismeretek egyfelől a szociálpolitikusok, a szociális munkások, a 

politikusok,  a  jogászok,  stb.  szakmai  tudását  képezik,  másfelől  az állampolgár  hétköznapi 

tudását is jelentik. Itt tehát egy igen fontos tudáskonstrukcióról, a szakmai és a hétköznapi 

tudás sajátos ötvözetéről  van szó.   Fenti  gondolatok és összefüggések különösen fontosak 

mind  a  szociális  szakemberek  szakmai  tevékenységre  történő  felkészítése,  szemléletük, 

releváns tudásuk alakítása során,  mind az adott  szolgáltatásban,  adott  munkakörben,  adott 

sztenderdek szerinti tevékenységben.

Zavarok és hiányok a szociális munka szaktudásában

A szociális munka során elérendő célok, továbbá a segítő tevékenység tartalma közismerten 

nem mindig  egyértelmű és  evidens,  a  szakember  szerepei  nem mindig  pontosak,  mivel  a 

problémákhoz  és  a  problémákkal  megküzdeni  nem  képes  emberekhez,  csoportokhoz, 

közösségekhez nem lehet receptek szerint,  mechanikusan, gépiesen nyúlni.  Azt is gyakran 

tapasztaljuk,  hogy a  megfelelő  képzettséggel  dolgozó  szociális  szakemberek  egy jó  része 
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sajnos még egyszerűbb szociális problémahelyzetben is eszköz- és ötlettelen, ezért leragad a 

mechanikus  szabálykövető  magatartásnál.  A  szakemberek  egy  része  szívesebben,  vagy 

kizárólagosan alkalmaz kontrollmechanizmusokat. A segítő-támogató intervenciók helyett a 

„könnyebben” alkalmazható hatósági attitűdöt érvényesíti.3 Ugyanígy gyakran tapasztaljuk, 

hogy  a  problémák  meghatározásánál  elsősorban  vagy  kizárólagosan  a  szakemberek 

szempontjai  jelennek  meg,  és  nem  a  szolgáltatást  felhasználók  igényei,  szükségletei. 

Esetenként a szolgáltatást felhasználókkal szemben támasztott, sokszor túlzó követelmények 

sincsenek összhangban és egyensúlyban a szakemberek segítő lépéseivel, értékével.4

„A  szociális  munkában  a  dominánsan  előzetesen  meghatározott  szabályok  és  eljárások 

kiszorítják a felhasználandó tudást és az alapvető célokat” – állítja Clark (1996, p. 49) –, 

miként ezt nap mint nap tapasztaljuk a hazai szociális ellátás gyakorlatában is. A különböző 

szükségletekkel,  a  bonyolult  problémahelyzetekkel  való  foglalkozás  sokszor  az  okok  és 

következmények,  majd  az  újabb  és  újabb  következmények,  a  célok  -  tevékenységek  - 

folyamatok  -  módszerek  rendszerben  történő újragondolását  kell  hogy jelentse.  Ez  persze 

„kifelé” a bizonytalanság látszatát keltheti, pedig éppen ez az újra és a megint újra konstruálás 

bizonyítaná a szakszerűséget, a társadalomból való kirekesztődésre és kiilleszkedésre adott 

hatékony válaszok keresését (Kozma 2003). Gond, hogy a nehezen elérhető célok és a „vég 

nélküli”,  roppant  bonyolultságú  szociális  problémák  sokszor  magukkal  hozzák  a  nem 

megfelelő  és  nem elégséges  szaktudás  elfogadását,  vagy  más  esetben  az  intézmények  és 

társszakmák közötti együttműködésben rejlő erőforrások kiaknázásának elmulasztását. 

A legnagyobb gondot valószínűleg a szociális munka értékszemlélete körüli zavarok jelentik: 

a szakma-etikai normák puhává válása, vagy puhán kezelése.5 Ebbe a sorba tehető a szakmai 

tevékenységek  rutinszerű  végzése,  legyen  szó  akár  a  problémakezelő  modell,  akár  az  ún. 

„macis lapok” mechanikus értelmezéséről és erőltetett alkalmazásáról. Gond az ún. rituális 

tudás megjelenése és burjánzása is.  Az olyan tevékenységek végzése esetében tapasztaljuk 

ezt,  amelyek  lényegéről  kevés  ismerete  van  a  szakembereknek,  és  amelyeket  szinte 

kizárólagosan  mechanikusan  végeznek  („átveszem”,  „lemásolom”,  hiszen  mások  is  így 

csinálják, vagy elő is írják). Mindez számos kérdést, kétséget, dilemmát vet fel mindenféle 

szabályozó  rendszer,  sztenderdizáció,  szakmai  protokollok  koncipiálása  és  alkalmazása 

vonatkozásában is.

A „szociálismunka-tudás” sokdimenziós megközelítése
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A szociális munka gyakorlatában az ismeretek, a készségek és az értékek együttesen alkotják 

a szociálismunka-tudást. Lüssi (2004) a szociális problémamegoldást tartja a szociálismunka-

tudás alapvető specifikumának, a szociális problémamegoldás tudásával bíró szakembereknek 

tekintendők  a  szociális  munkások.  Ezzel  szemben  Cooperrider  (idézi  Kelemen  2006)  a 

problémamegoldó  megközelítést  inkább  vádlónak,  a  szolgáltatásfelhasználót  hibáztatónak, 

védekezésre  kényszerítőnek,  a  hiányosságokra  fókuszálónak  tekinti,  ezért  e  helyett  az 

erőforrásokra támaszkodást, a megbecsülést, a méltatást tartja igen lényegesnek. 

A  szociális  munka  és  képzés  hazai  gyakorlatában  számtalanszor  felszínre  kerül  a 

problémamegoldás és a problémakezelés fogalmának szembenállása. A ’problémamegoldás’ 

fogalom használata mellett szól a befejezettségre, az eredmények elérésére utalás, azaz ez egy 

optimistább szemlélet, miszerint a szolgáltatást felhasználók „visszailleszkedési karrierútján” 

az  „útitárssá”  szegődött  szakember  egy korábbinál  jobb egyensúlyi  helyzet  kialakításában 

érdekelt.  A ’problémakezelés’ (túllépve  az  „elkezelgetjük  valahogy”  káros  gyakorlatán)  a 

segítő  folyamatra  teszi  a  hangsúlyt,  „megengedőbb”,  de  egyúttal  borúlátóbb  viszonyulást 

fejezi ki.6 Ugyanakkor a viszonylagos befejezettség a problémák igen bonyolult rendszerére – 

a szolgáltatást felhasználók és a környezetük viszonyára – utal, és a segítő tevékenység nem 

kerül – az egyes szakemberek által sokszor képviselt – omnipotencia bűvkörébe. Ez utóbbi 

esetben  kizárólagosan a szociális szakember mondja/mondhatja meg, hogy mit is döntsenek, 

csináljanak a szolgáltatásokat felhasználók, hiszen ő az, aki „jobban tudja”.  

Sok szakember és kutató szerint a szociális munka művelőinek eszmei háttérrel rendelkező,  

gyakorlatorientációjú diszciplínát, másképpen kifejezve: rugalmas tudományos alappal bíró, 

de gyakorlatban alkalmazható „szociálismunka-tudást” kell felépíteniük (Fisher 1997). Az e 

kettős követelménynek való megfelelés „hogyanjai” joggal képezik állandó diskurzus tárgyát 

a hazai szolgáltatásokban és a képző stábokban. A szakemberek jelentős része az elméleti 

tudást „holt” – sőt felesleges – tudásnak tekinti, az elméleti szakemberek egy része pedig a 

gyakorlati tudást becsüli le, azt sokszor csak mechanikus, rutin jellegű tudásként kezeli. 

Morales-Sheafor (1989) modellje arra ad útbaigazítást, hogy egy adott problémahelyzetben a 

szociális munkásnak miképpen lehet és szükséges a tudás széles spektrumát az alkalmazandó  

tudás  szempontjából  leszűkíteni,  kiválasztani  az  adott  helyzetben  alkalmazandó  konkrét  

tudáselemeket,  ismereteket.  A  hazai  felsőfokú  szociális  képzésből  kikerült  frissen 
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diplomázottaknak  közismerten  gondot  okozó  problémája,  hogy  elsősorban  technikai 

műveletek  tudását  várják el  tőlük,  azt  már  kevésbé,  hogy az általános szakmai  tudásukat, 

szemléletüket,  gondolkodásukat,  rendszerező,  elemző,  problémaátlátó  képességüket  tudják 

alkalmazni, és ezek segítségével képesek legyenek a tudást  kreatívan konstruálni a konkrét 

interakciók  során.  Kérdés  tehát,  hogy  mely  tudások  kapjanak  prioritásokat  a  képzésben; 

például a szociális esetmunka modelljeinek, módszertani elveinek ismerete vagy az interjúzás 

konkrét  technikáinak  alkalmazni  tudása;  a  segítő  folyamat  értékelésének  irányulására  és 

szintjeire vonatkozó ismeretek vagy a „macis lapok” mechanikus kitöltésének készségei. E 

dichotóm szembenállások feloldása a képző szakemberek és stábok mindennapi  kihívásait 

alkotják, és egyúttal jelzik a szociális szolgáltatásokban és a képzésben dolgozó szakemberek 

párbeszédének szükségességét.

A hazai szociális  munka gyakorlatában számos esetben találkozhatunk azzal a jelenséggel, 

hogy a  szakemberek igyekeznek minden esetben ugyanazzal  a módszerrel  vagy modellel 

dolgozni, akár indokolt ez az adott helyzetben, akár nem.7 Sokszor a képző iskola világától 

szinte  függetlenül  létezik  a  szakmai  világ,  és  ezek  nincsenek  semmilyen  viszonyban 

egymással. További alapos és széleskörű vizsgálódást igényel, hogy a szociális munka 18-20 

éves fejlődése miért vezetett el a ma már lassan áthidalhatatlan szakadékhoz és ellentétekhez  

a különböző  szolgáltatások és a képzések között, az ágazati  irányítás (szakminisztérium és 

háttérintézményei)  és  a  képzések  gyakorlata  között,  a  szociális  szakmai  szervezetek  és  a 

képző szervezetek között, az igen lassan bontakozó kutatások, a szinte hiányzó elméletek és a 

mindennapi gyakorlat stb. között (Budai 2004a, 2004b, Csapó 2003).

Az elméleti és gyakorlati tudás átfogóbb és mélyebb értelmezéséhez, ill. a „szociálismunka-

tudás” egyfajta strukturálásához ad segítséget Rolfe (1998) megközelítése (1. táblázat).

1. táblázat

A „szociálismunka-tudás” strukturálása

Elméleti, „mi?” tudás Gyakorlati, „hogyan?” tudás 
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Tudományos 

ismeretek

A dolgokról való tudás, amelyet 

könyvekből, folyóiratokból, a 

médiából és az előadásokon, 

szemináriumokon lehet 

megszerezni

A dolgok, amelyeket  könyvek 

információi, instrukciók, 

folyamatok követése alapján lehet 

megcsinálni

Tapasztalati tudás A dolgokról való tudás, 

amelyeket saját tapasztalatból, 

vagy egyéni kidolgozó munka 

során lehet megszerezni

A dolgok, amelyeket a tanulási 

folyamatban részt vevő személy 

saját tapasztalati bázisára építve 

önállóan képes megcsinálni
Személyes tudás A különleges helyzetekre, vagy 

személyekre (beleértve a 

tanulási folyamatban résztvevő 

személyét) vonatkozó tudás, 

amelyet a személyes 

tapasztalatok, vagy kidolgozó-

konstruáló munkák során lehet 

elsajátítani

A dolgok, amelyeket sajátos 

helyzetekben és személyekkel 

(beleértve a tanulási folyamatban 

részt vevő személyt) meg tud 

csinálni

Rolfe (1998) összeállítása nyomán

Az  eredetileg  ápolóképzésben  használt  konstrukció  nem  csupán  a  „mi?”  (tartalom)  és  a 

„hogyan?” (know-how) tudás különbségére teszi a hangsúlyt, hanem – különös jelentőséget 

tulajdonítva a tapasztalati  tanulásnak – arra is, hogy a  dolgok  „megcsinálásával”, azaz a  

szociális problémák kezelésével - megoldásával újabb jelentős tudások szerezhetők. Jól látható 

a táblázatból, hogy Rolfe a szaktudás megszerzését hosszú folyamatnak tekinti, amelynek csak  

egy  igen  rövid  időszakát  jelenti  maga  a  képzés (és  még  rövidebb  időszakának  az  első 

szakképzettség és/vagy diploma megszerzésére irányuló képzés). A fentiek fényében kérdés, 

mennyiben szerezhető meg a képzés során a szociális munka szakszerű végzéséhez szükséges 

tudás,  melynek  használatával  a  szakember  egyrészt  képes  lesz  elfogadni  a  szolgáltatást 

felhasználók  bonyolult  élet-  és  problémahelyzetét,  viszonyrendszereit,  attitűdjeit, 

személyiségét,  kommunikációját,  cselekedeteit.   Megérti  a  fájdalmaikat,  nehézségeiket, 

másrészt képes velük együtt dolgozni ezek enyhítéséért, azaz olyan értelmezéseket kínálni a 

szolgáltatást  felhasználóknak,  amelyeknek  segítségével  azok  képessé  válnak  önmaguk  és 

környezetük  megértésére,  valamint  helyzetük  javítására  (Parton  és  O’Byrne  2000,  2006). 

Következésképp  a  „szociálismunka-tudást”  leíró,  elemző  és  rendszerező  szakemberek 

számára  igen fontos  kritérium vagy vezérfonal  lehet,  hogy milyen  tudásokat  kell  és lehet 
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közvetíteni  a képzés különböző (szakképzés,  BA, MA, tudományos képzés,  továbbképzés) 

szintjein.  A  fenti  táblázatból  jól  látható,  hogy  a  személyes  tudások  –  azaz  a  különleges 

helyzetekben való helytállás képessége – megszerzésének időszaka és tere döntően maga a 

munkavégző tevékenység és a szakmai továbbképzés időszaka lesz, a bizonyítványok és a 

diplomák kevesek ehhez. 

A  tudás  ilyesfajta  strukturálása  nem  csupán a  különböző  tudáselemek  egymástól  való  

megkülönböztetését  jelentheti,  hanem azok  összekötését  is  egymással.  A könyvekből  és  a 

tanórákon  megszerzett  ismeretek  és  az  ezek  birtokában  elvégzett  tevékenységek  együtt 

alkotnak jelentős tudásokat,  például  egy,  a képzés során megvalósított  jószolgálati  projekt 

kivitelezése egyaránt eredményez releváns elméleti „mi?” és gyakorlati „hogyan?” tudásokat. 

A családlátogatás  fortélyait  sem lehet  elsajátítani  csak  könyvekből  és  információkból,  az 

összes sikerével és kudarcával együtt nélkülözhetetlen a saját megélt tapasztalat. A gyakornok 

a családgondozóval együtt tett családlátogatáson lényegében „csak” hospitál, a felelősség nem 

az  övé,  így  itt  elsősorban  „mi?”  tudásra  tesz  szert,  ha  pedig  már  önállóan,  „teljes” 

felelősséggel végzi a látogatást, akkor „hogyan?” tudásra is szert tehet. Biztos tudása pedig 

csak akkor lesz, ha egy családlátogatáson, különleges, nehéz helyzetben ő is feltalálja magát. 

Az elmélet-gyakorlat  polémiához fontos megközelítést kínál a svéd szerzőpár, Johnsson és 

Svensson,  akik  tanulmányukban  (2005)  megkülönböztetik  a  gyakorlat  elméletét  és  a 

tudományos  elméletet.  Megállapításuk szerint  a  szociális  munkát  gyakorlók  és  a  szociális 

munkát  kutatók  másképpen  értelmezik  és  kezelik  az  elméletet.  Előzők  szerint  az  elmélet 

csupán  a  jelenségek  rendszerezésére  és  magyarázatára  irányul,  és  a  gyakorlattól 

elrugaszkodott feltevéseken alapul. 

Johnsson és Svensson a szociális munkát egy, a gyakorlat és a tudomány közös arénájában 

megjelenő  sokarcú  tudásnak  értelmezik.  A  „szemlélődő-hallgatólagos” tudás  ebben  az 

összefüggésben  a  szociális  munkások  know-how  jellegű,  vagy  ösztönös,  improvizatív, 

intuitív,  a pillanatnyi  megoldásra vonatkozó,  konzekvenciák  nélküli  tudását  jeleníti  meg a 

rendszerben.  A  tevékenységek  során  szerzett  tapasztalatok,  elért  eredmények  szavakba 

foglalhatók,  megmagyarázhatók  (mit,  miért  és  hogyan  csinálunk),  amelyeket  bármelyik 

szociális  munkás  elmondhat,  ill.  más  helyzetekben  is  alkalmazhat,  leegyszerűsítve  ezek 
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tekinthetők  a  „tapasztalatalapú  tudásnak”.  A  hazai  szociális  szakmában  és  a 

továbbképzésekben  (tréningeken,  esetmegbeszélőkön,  szupervíziókon)  igen  nagy  tere  és 

jelentősége van a tudás ilyen módon történő megszerzésének. A tevékenység több szempont 

alapján, többféle módon történő elemzése és rendszerzése során lehet eljutni a „rendszerezett  

tudáshoz”, amelyben  már  lényegesen  több  a  tudományos  és  kevesebb  a  gyakorlati  elem. 

(Lényegében  az  ilyen  tudás  közvetítése  történik  az  iskolarendszerű  képzések  során 

hazánkban.)  Az  „evidenciákon  (bizonyítékon)  alapuló  tudás” alapvetően  a  kutatások 

eredményeképpen írható le, azaz ez esetben a gyakorlat a tudományos ismeretek talajából nő 

ki, ami másfelől persze korlátozó jellegű is, hiszen így az evidenciaalapú szociális munka 

csak a tesztelhető és rutinszerű gyakorlatra korlátozódik. (A hazai szociális képzésekben igen 

kevés evidencia-alapú tudás közvetítésére kerül sor.)

A szerzők szerint minden szociális munka-tudás a tapasztalatból kell, hogy kiinduljon, és így  

az elméleti szinteken is nélkülözhetetlen a tapasztalati bázis megléte.   

Változó paradigmák 

Az utóbbi években egyre több szakember és kutató rámutat,  hogy a szociális  munka igen 

gyorsan  változó  világában  a  technikai  racionalitás  működésképtelensége  miatt  a  jövőben 

elsősorban narratív,  diszkurzív,  reflektív,  integratív  és,  innovatív  tudásokra  van  szükség 

(Bányai 2008, Fook 2004, Schön 1991). 

A szociálismunka-tudás teljesebb értelmezéséhez, áttekintéséhez kiváló fogódzót ad Lymbery 

(2003) rendszere. E rendszer vertikális dimenziójában a „reflektív/nyitott szakértelem” (a mi 

megközelítésünkben „szociálismunka-tudás”), azaz a különböző tevékenység-kontextusokban 

a nyitott a kérdezés, a bizalom, a polémiák, a kritika, a viták, az alternatívák kidolgozása, a 

kreativitás, a perspektívák megváltoztatása, a tapasztalatok rekonstruálása áll. Ezzel szemben 

a zárt szakértelem a szigorú stratégiákat, sztenderdeket, a „tudásmaggal” kapcsolatos ethoszt, 

mentalitást és a hagyományokat stb. jelenti, erősítve az utóbbi évtizedben egyre jobban teret 

nyerő menedzserizmust, az evidenciaalapú, vagy a gyakorlatot sztenderdekkel szabályozó, ill. 

szigorú  kontroll  alatt  tartó  szellemiséget.  Az  evidencia-  és  sztenderdalapú  momentumok 

kétségtelenül a szakma erősítését is szolgálhatják, ugyanakkor ezek sokszor szemben állnak a 

reflektívitás,  a  kritikai  gyakorlat,  a  kreativitás,  a  rugalmasság,  az  alternativitás 

követelményeivel és lehetőségeivel. Horizontális szinten a már „létrehozott – hagyományos – 
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tudások” és a „kifejlesztett tudások” állnak szemben egymással.  Lymbery (id. mű) szerint 

egy  olyan  „arénára”  van  szükség,  amelyben  a  hagyományos  elemek  a  kontextuális  és 

tapasztalati tudáselemekkel együtt kezelendők, azaz a jelenre és a jövőre fókuszáló, kreatív, 

dinamikus szociálismunka-szakértelem leírására van szükség. A rendszer kétségtelen előnye, 

hogy  abba  nemcsak  a  gyakorlatorientációjú  diszciplína  és  a  tudományos  háttérrel  bíró, 

gyakorlatban  alkalmazható  szociálismunka-tudás  fejlesztését  építi  be,  hanem ezek  mellett 

ötvözi a hagyományokon alapuló biztos tudást a kifejlesztendő tudásokkal. 

A Lymbery-féle  paradigmákból  kiindulva  idővel  vélhetően  túlléphető  a  hazai  elméleti  és 

gyakorlati  tudás,  valamint  az  elméleti  és  gyakorlati  képzés  merev  dualizmusa  is,  illetve 

határozott  lépések  történhetnek  a  szociális  munka  tudáskészletének  teljes  átgondolásában, 

fejlesztésében és a tevékenység sztenderdizációjában.

Clark (1996) ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy a sztenderdizáció téves értelmezése 

hozzájárulhat  a  segítő  tevékenységek  túlszabályozásához,  vagy  a  kreativitást,  intuíciót  és 

reflektív  gondolkodást  igénylő  tevékenységek  mechanikussá  degradálásához.   Közvetetten 

továbbá arra is, hogy az adott szaktudás, képzettség, képesítés és az egyes álláshelyeken való 

alkalmazás  összhangjának megteremtése,  napirenden tartása – jogszabályi  szinten és adott 

szociális tevékenységekben, szolgáltatásokban – folyamatos szakmai követelmény (lásd erről 

még Pataki 2008). 

A rendszerszemléletű,  a  problémamegoldás,  -kezelés  gyakorlatában  alkalmazható  sokarcú 

szociálismunka-szaktudást tehát  alapvetően  a  tapasztalatokra  épülés,  a  problémalátás,  az  

alternativitás, a variabilitás, a rugalmasság, a szelektivitás, a kreativitás, az innovativitás, az  

integrativitás stb.  kell,  hogy  jellemezze.  Rolfe  megfogalmazása  értelmében  sajátos 

helyzetekben  érvényesíthető  személyes  tudás  kialakítására  van  szükség,  amely  Lymbery 

szerint  folyamatosan  újrakonstruálható,  fejleszthető.  Ez  a  megközelítésmód  közel  visz  a 

kompetencia-alapú megközelítéshez.

Kompetencia 

A  kompetenciaalapú  megközelítés  megkerülhetetlen  az  alapvetően  gyakorlatközpontú 

szakmákban. A korábbi „tudás- és attitűdbázisú” szemlélet mellett az 1980-as évektől kezdve 

és különösen az 1990-es évektől világszerte az ú. „kompetenciaalapú” szemlélet (competence-
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based)  kapott  egyre  nagyobb  hangsúlyt  a  szociális  munkában  és  a  szociálisszakember-

képzésben, így idővel kulcsfogalommá vált a kompetencia.8 

A kompetencia nem más, mint az adott ügyekben való  illetékesség, a pozitív  hozzáállás, az 

adott  tevékenységre való  jogosultság, valójában a kifejlesztett  szaktudáshoz igen közelálló 

fogalom,  egyes  értelmezések  szerint  a  nyitott  szakértelemmel azonosnak  tekinthető. 

Szakértője  valaminek  valaki  csak  akkor  lehet,  ha  rendelkezik  eszköz-,  ill.  tevékenység-

tudással (Clark 1996), ha önmaga képes cselekedni a könyvek, információk, instrukciók, ill. 

személyes tapasztalatok alapján, ha képes megoldani a problémákat, ha képes új helyzetekben 

hasznosat,  biztosat,  hatékonyan  konstruálni (Lüssi  2004,  Rolfe  1998).  A  kompetencia 

leegyszerűsítve tehát nem más, mint hogy mire képes, mit tud megcsinálni a már megszerzett  

tapasztalatokkal  és  a  szakma  műveléséhez  nélkülözhetetlen  szociálismunka-rtékekkel  bíró  

szakember. Kompetensnek lenni mindenképp személyességet, aktív, alkotó létet és működést  

is  jelent (Lymbery  2003).  Többen  megegyeznek  abban,  hogy  a  kompetencia  valamilyen 

gyakorlati  készség  (képesség)  fejlettségi  szintjével  bizonyítható  és  fejezhető  ki  leginkább 

(Henkel 1995).

Vannak kutatók, akik szerint egyáltalán  nincs jelentős különbség a tudás és a kompetencia  

között, mert mindkettő egyaránt rendelkezik értékalappal és viselkedési referenciával, hiszen 

minden tudás és kompetencia valamilyen viszonyrendszerben és cselekvésben realizálódik. 

Így tehát  bizonyos értelemben iker  fogalmakról  van szó,  mert  a korszerű tudás magában  

foglalja, hogy valaki kompetens saját tevékenységében  (vö: Rolfe 1998, Johnsson-Svensson 

2005, Lymbery 2003). 

A korszerű tudás és a kompetencia  legfőbb azonos,  vagy közel álló  általános jellemzői  a 

következők:

• nyitottság és bizalom

• már meglévő tudás (ismeretek) új helyzetekben való alkalmazása

• újabb tudások megszerzésének képessége

• kreativitás, intuíció

• rendszerező, elemző, problémaátlátó és -megoldó képesség

• alternatívák kidolgozása
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• aktív cselekvés, konstruáló képesség 

• reflektív gondolkodás

• kérdezés, okfeltárás, polémia, kritika

• perspektíva megváltoztatása

• tapasztalatok rekonstruálása stb.

Jelentős különbség a tudás (ismeretek) és a kompetenciák között akkor van, ha tradicionális –

öncélú, memoriter jellegű, mechanikus, értelem nélküli, magoló – tanulás során sajátítottuk el 

a  többnyire  lexikális  vagy  absztrahált  ismereteket,  ez  esetben  persze  tudásunk  is  holt  és 

irreleváns,  így  tevékenységünket  sem  tudjuk  kompetensen  folytatni.  Lényegében  kétféle 

megközelítésről van szó; a tudásfogalom a fentiek értelmében elsősorban a szociálismunka- 

kutatások felé, a képzések szaktudományos megerősítése felé mutat, a kompetencia pedig a 

szociális munka professzionalizációjához járul elsősorban hozzá.

A kompetenciák – a tudáshoz hasonlóan – igen széles körben értelmezhetők; vonatkozhatnak 

az  elméleti  tudás  gyakorlatban  való  alkalmazására,  a  különböző  gyakorlati  stratégiákra, 

eljárásokra, módszerekre, technikákra; vonatkozhatnak a szakember értékrendjére, továbbá a 

szakember  szakmai  személyiségére  is:  így  beszélhetünk  személyes,  szakmai,  társas  stb. 

kompetenciákról. 

 

A brit szociális munka gyakorlatában a kompetenciák meglétét a szakma értékpreferenciáit is 

magában  foglaló,  országos  foglalkoztatási  sztenderdek  írják  elő.  1996-tól  az  alábbi  hat 

kulcskompetencia (core  competencies)  meglétét  követelik  meg  az  alkalmazandó 

szakembertől:

1. Kommunikálni  és  kapcsolatba  lépni:  kommunikálni  és  kapcsolatba  lépni a  helyi 

közösségek szervezeteivel és tagjaival annak érdekében, hogy a veszélyeztetett vagy 

szükséghelyzetben  lévő  gyerekek,  felnőttek,  családok  és  csoportok  működési, 

részvételi és fejlődési lehetőségei javuljanak a társadalomban.

2. Elősegíteni és képessé tenni: elősegíteni, hogy az emberek lehetőségek kapjanak saját 

erejük  és  tudásuk  felhasználására,  amivel  képessé  válnak  a  felelősségvállalásra,  a 

jogaik érvényesítésére és a változásra.
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3. Felmérni és tervezni:  partneri együttműködésben felmérni és áttekinteni az emberek 

életkörülményeit,  továbbá  megtervezni  a  szükségleteikre  és  kockázataikra  adott 

válaszokat.

4. Beavatkozni  és  szolgáltatást  nyújtani:  beavatkozni  és  szolgáltatást  nyújtani  a 

változások elérése  érdekében,  a  megfelelő  szintű támogatás,  gondozás,  védelem és 

ellenőrzés biztosítása vagy megszervezése (megvásárlása) révén.

5. Szervezetben dolgozni: hozzájárulni a szervezetben folyó munkához.

6. Szakmai  kompetenciát  fejleszteni:  saját  képességeit  szakmai  kompetenciájának 

fejlesztése érdekében irányítani és értékelni. (CCETSW 1996).

A  szociális  munka  hazai  szakmai  köreiben,  sőt  a  képzésben  résztvevők  csoportjaiban 

kompetenciáról  eddig  elsősorban  a  kompetenciahatárok  összefüggésében  lehetett  hallani, 

például a személyes határok fenntartásáról, ezek megfogalmazásáról, kimondásáról. Az egy 

szociális  munkásra  (családsegítőre)  jutó  esetek  túlzottan  magas  száma,  a  nem  megfelelő 

képzettség és tapasztalat, a szakmai felelősség sajátos értelmezése, a félelmek, a kiégettség 

stb. következtében különösen sokszor kerül a szakmai viták középpontjába, hogy a szociális 

munkás meddig mehet el, mennyire avatkozzék be egy adott esetmunka során. Számos példa 

bizonyítja: a szociális szakemberek sokszor igen hamar, alapos megfontolás nélkül jutnak el a 

kritikus pontig, amikor kételkedni kezdenek abban, hogy illetékesek-e az adott ügyben, nem 

kellene-e az esetet  továbbadniuk más szakembereknek.  A fent említett  túlterhelés miatt  itt 

minden  bizonnyal  egy  elhárító  mechanizmusról  (is)  szó  van.  Számos  példa  van  ennek 

ellenkezőjére is, amikor olyan tevékenységet is elvégez a szociális munkás, amihez egyáltalán 

nincs jogosultsága, például különböző terápiás beavatkozásokat végez megfelelő képzettség 

nélkül. 

Agten (2007) az alábbi szakmai kompetencialeírást alkalmazza a szociális szakemberekhez 

igen közel álló közösségi munkások tekintetében. E szakember:

• hitelesen képes együttműködni az emberekkel és azok csoportjaival,
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• képes  az  emberek  közötti  interakciókat  adekvát  kontextusba  helyezni  és  általános 

szinten leírni,

• a  konkrét  helyzetekben  képes  szociális  attitűddel  cselekedni,  használni  a 

társadalomtudományok tudáskészletét és saját éleslátását, 

• képes tevékenységét a szakmai etikai normák szerint végezni,

• mind  hivatása,  mind  pedig  a  társadalmi  kérdések  tekintetében  képes  kritikai 

reflexiókat megfogalmazni, 

• képes  csapatban,  szervezetekkel,  egyesületekkel,  hálózatokkal,  partneri 

kapcsolatokban együtt dolgozni,

• szakmai élete során mindvégig fejleszti tudását, 

• hozzájárul a szakma fejlődéséhez és identitásának építéséhez,

• hozzásegíti  az  embereket  a  szociális  szervezetek,  szolgáltatások,  hálózatok 

használatához.

A fenti struktúrákból látható, hogy  a kompetenciák alapvetően átfogó, orientáló, irányadó,  

irányelv jellegűek  (lásd a későbbiekben a szociális munka globális  alapelveivel foglalkozó 

fejezetet). Látható továbbá, hogy a felsorolásokban szerepel egyrészt a szakma és annak etikai 

normái  iránti  elköteleződés  követelménye,  másrészt  domináns  a  cselekvésközpontúság,  az 

emberek  közötti  interakció  és  együttműködés,  és  kiemelt  jelentősége  van  a  képzésnek, 

önképzésnek.

Agten  struktúrájában további  részletező  és  konkretizáló  szempontokkal  él.  Így például  az 

élethosszig tanuláshoz, fejlődéshez kapcsolódó kompetencia alá három újabb és konkrétabb 

szempontot határoz meg. E szerint a közösségi szakember:

• kritikusan  viszonyul  saját  szakmai  tevékenységéhez,  folyamatosan  képes  azt 

fejleszteni és változtatni,

• szervezete  (munkahelye)  tevékenységéhez  illeszkedően  személyre  szabott  terv 

alapján fejlődik,
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• mindenkor képes kritikus módon összefüggésbe hozni saját szakmai tevékenységét a 

szakmafejlődés új irányaival.

Az  előző  felsorolás  első  eleméhez  kapcsolódóan  a  következő,  még  konkrétabb  szakmai 

kritériumokat határozza meg, miszerint a közösségi munkás képes:

• a valóságot a saját erősségein és gyengeségein keresztül értékelni,

• változásokat  elérni,  növelve  ezzel  saját  személyes  fejlődését  és  szakmai 

kompetenciáit,

• kérdéseket megfogalmazni, továbbá munkatársai és a szakmai közvélemény figyelmét 

felhívni azokra (Agten 2007).

Az itt  vázolt  követelmények  szellemisége  mindenképpen helyeslendő,  valóban célszerű az 

átfogó  kompetenciák  lebontása  és  konkretizálása.  Megítélésem  szerint  a  hazai  szociális 

munkás kompetenciái a legáltalánosabb megközelítésben az alábbiak szerint írhatók le: 

• hiteles, nyílt, tiszta kommunikáció, bizalom,

• a  szakmai  tapasztalatok  használatával  a  szociális  problémák,  szükségletek  multi-

dimenzionális felmérése, leírása, elemzése,

• az összefüggések értelmezése, prezentálása, multi-dimenzionális gondolkodás, kritikai 

reflektivitás,

• problémamegoldó altervatívák konstruálása, rugalmas alkalmazása,

• tudományos,  metodikai  és  gyakorlati  alapozottsággal,  kreativitással,  intuíciókkal 

beavatkozások és változások kivitelezése,

• másokkal való aktív együttműködés és önmaga szakértelmének érvényesítése, szakmai 

szempontok melletti érvelés,

• saját  készségeinek,  képességeinek,  szakmai  személyiségének  és  a  nyújtott 

szolgáltatásoknak permanens minőségi fejlesztése,

• a szakmai értékek (igazságosság, szolidaritás, autonómia, tisztelet) és az etikai normák 

képviselete, érvényesítése és fejlesztése stb.
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Ezek  a  kritériumok  kiindulópontul  szolgálhatnak  egy  részletesebb  kompetencia-rendszer, 

kompetenciaháló  kidolgozásához.  A  szociálismunka-szaktudás  elemeivel  történő 

összevetésből  látható  ezek  azonossága,  ill.  egymáshoz  való  közelsége.  Ezzel  szemben  a 

szociális képzések globális alapelveivel (IFSW 2004) foglalkozó szakemberek joggal hívják 

fel  a  figyelmet  a  kompetenciafelfogás  szélsőséges  megközelítésének  veszélyeire  is;  azaz, 

hogy  ne  tagoljuk  túlságosan  szét,  ne  „trivializáljuk”  a  szociális  munkát  (vö:  A 

szociálismunkás-képzés 2006, Lorenz 2001, The Bologna Declaration 1999). 

Felvetődik persze e strukturáló munka összetettsége, bonyolultsága, nehézsége, hiszen például 

milyen alapon és milyen szellemiségek mentén lehet konszenzust teremteni a kompetenciák 

leírása, strukturálása, rendszerezése tekintetében. E tevékenység egy sor veszéllyel is jár: a 

gyakorló szakemberek – adott esetben a képzésben dolgozók is – felesleges, mondvacsinált, 

mechanikus  dolognak,  tautológiának  tekinthetik.  A  kimunkálandó  rendszerek,  modellek 

kipróbálása, hatáselemzése roppant időigényes, viszont szükségszerűsége egyértelmű.   

Képzés

A szociális szolgáltatások szakmai szabályozó rendszerének és a sztenderdjeinek kidolgozása 

során minden bizonnyal felhasználhatók a szociális képzés eddigi ilyen irányú tapasztalatai. 

Másfelől  a  kidolgozásra  kerülő  sztenderdek  szerinti  tevékenység  képzési  összefüggései  is 

átgondolást igényelnek.

Legegyszerűbben  fogalmazva,  a  képzés nem más,  mint  tudásközvetítés,  ill.  kompetenciák  

alakítása, a szakmai szocializáció egy kiemelkedő szakasza. A szociális munka általános és 

tradicionális  felosztását  (közvetlen  munka,  erőforrások  használata  és  közvetett  munka) 

figyelembe  véve a  szakmai  tevékenységre  történő felkészítés  és  a  képző tevékenység – a 

kutatás,  a szociális  tervezés és igazgatás,  az adminisztráció,  a szupervízió stb.  mellett  – a 

közvetett szociális munka tartományában helyezkedik el, így a képző iskolák és szervezetek, a 

képzésben közreműködő oktatók,  kutatók és vezetőik a  szociális szakma szerves részeként  

értelmezendők. 

A nemzetközi és a hazai gyakorlat, továbbá a szakirodalom megkülönbözteti a képzés és a 

tréning fogalmát.  9 Kétségtelen, hogy a tréning kifejezés a képzés egyfajta formáját jelenti. 

Általában tréningnek tekintendő az egy adott konkrét szakmai feladat előírt módon történő 
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megvalósítására való felkészítés és begyakorlás, a hatékony, speciális sztenderdek gyors és 

intenzív elsajátításának,  szoros időhatárok között  megvalósuló  folyamata.  Főleg gyakorlati 

készségek  alakításáról,  azaz  lehatárolt,  specifikus  tevékenységről,  vagy  a  szakmai 

személyiség alakításáról van szó, és az elméleti megközelítés vagy nem szerepel, vagy csak 

pótló funkcióval bír. Dominelli (1997) figyelmeztet arra, hogy a csak tréningeken részt vevők 

kevésbé  válnak  innovatív  gondolkodókká,  általában  nem  keresik  az  új  megoldásokat  és 

módszereket,  viszont  kiválóan  oldanak  meg  napi,  gyakorlati  technikai  problémákat,  a 

protokolloknak megfelelően tudnak dolgozni. E sarkos megállapítással egyfelől egyet lehet 

érteni,  másfelől  vitatható  is,  hiszen  köztudottan  vannak  kifejezetten  innovációt, 

értékorientációt, a személyiség fejlődését célzó tréningek.

Képzésnek tekinthető az értékek által vezérelt szakmai személyiség alakításának és a szakmai  

szocializációnak  olyan  nélkülözhetetlen  fázisa,  amely  általános  tudás  közvetítésére,  

elsajátítására és fejlesztésére szolgál, általában előkészíti a képzésben részt vevők munkába  

állását,  azaz  nem más,  mint  adott  hivatásra  való  előkészítés,  képessé  tétel,  kompetenciák  

kialakítása. Ireland (1985) szerint „olyan tevékenység, melynek célja a képzésben részt vevő 

személy horizontjának szélesítése a tudás és a készségek (kompetenciák) megszerzése révén” 

(Ireland 1985, idézi Dominelli 1997, p.177). 

Szakmai körökben közhelyként használt kifejezés szerint „az elmélet gyakorlat nélkül üres, a 

gyakorlat elmélet nélkül vak”. Dominelli (1997) felhívja a figyelmet az elmélet és gyakorlat  

intellektuális és érzelmi vonatkozásokban történő integrációjának nélkülözhetetlenségére is. 

Véleménye szerint olyan képző folyamat tekinthető eredményesnek, amelynek során a képzés 

résztvevői megértik,  hogy az elmélet  a tudás gyakorlati  kiterjesztéséhez ad információkat, 

azaz  amit  a  gyakorlatban  csinálnak  a  szakemberek,  az  konzisztens  kell,  hogy  legyen  az 

elméleti alapjaikkal. 

Több kutató különbséget tesz a képzéseken belül az ún. akadémiai  és a szakmai tartalom 

között.  Amíg  az  akadémiai  képzés  elsősorban  elméleti  ismereteket  nyújt,  a  kritikai 

elemzésben és a kutatás-módszertani tudásban (kompetenciákban) fejleszti a diákokat, addig a 

szakmai  képzés  elsősorban  a  gyakorlatban  alkalmazható  (például  könyvtárhasználat, 

információs  technológiák  használata,  rövidebb:  riport-,  és  terjedelmesebb:  esszéírás  stb.) 

készségek  (kompetenciák)  fejlesztését  tűzi  ki  célul  (Cohen  –  Hull  1994,  pp.  45-46).  A 
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szociális  szolgáltatások  szakmai  szabályozási  rendszerének  és  ezen  belül  a  szakmai 

sztenderdeknek a  kidolgozása nyilvánvalóan elsősorban az utóbbi készségekre épül. 

 

A hazai szociális szolgáltatásokban és képzésben közismerten fennáll a túlzott prakticizmus 

veszélye, hiszen a szakemberek és a képzés résztvevői általában nem igénylik tanáraiktól a 

szociális munka különböző elméleteit. E tekintetben előremutató Taylor ajánlása: 

„…nem  elégséges  a  diákokat  «csak»  a  gyakorlati  tudásra  képezni,  hanem  ismereteiket 

használniuk is kell tudni a gyakorlatban. A diákoknak képesnek kell lenniük a gyakorlatban 

való gondolkodásra és cselekvésre. Ahogy a képzés során is megküzdenek az új és előre nem 

látható  szituációkkal,  ugyanúgy  kell  majd  szociális  munkásként  képesnek  lenniük  kritikai 

reflektív ítéletek és döntések meghozatalára…” (Taylor 1996, p. 53).  

A képzések fejlesztésével  foglalkozó szakembereknek  újra  és  újra  végig  kell  gondolniuk, 

hogy 

1. mi az, amit – funkciójából következően – elsősorban és döntően az iskola tud nyújtani. 

Ilyenek az  elméleti  ismeretek,  attitűdök,  a  szakma  iránti  elköteleződés,  a  kritikai 

gondolkodás megalapozása, és így tovább. 

2. mi az, amit elsősorban csak a terepen, az indukciós bázison lehet megismerni. Ilyenek 

a  „szociális  valóság”  saját  élményen  történő  megtapasztalása,  a  koncepciók 

kipróbálása  konkrét  gyakorlati  helyzetekben,  készségek  fejlesztése,  a  tevékenység 

elemzése stb. 

További  kérdés  lehet,  hogy vannak-e olyan  tartalmak,  amelyeknek  a  tanulásához  egyként 

szükség van az elméleti és a gyakorlati ismeretek elsajátítására.
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A hazai szociálisszakember-képzés fejlődését áttekintve látható,  hogy a felsőfokú szociális 

képzések  az  egyetemek  tradicionális  képzési  gyakorlata  miatt  nehezen  tudtak/tudnak 

beilleszkedni az akadémiai rendszerbe. Ennek nyilvánvaló okai: a szociális munka későn 

került  be  a  felsőfokú  képzésbe,  és  sokszor  a  társdiszciplínák  diszkriminációs 

gyakorlatának áldozatává vált. Eddig elsősorban külföldön láthatók határozott törekvések 

arra,  hogy  a  szociális  munkás-képzés  próbál  beépülni  az  akadémiai  szférába,  ottani 

státuszra törekszik, és a tanárok egy része is egyre inkább a szociális munka kutatások 

felé irányítja figyelmét (Budai 2006). 

Kompetenciaalapú képzés

A kompetenciaalapú megközelítés a hatékonyabb képzés kialakítását és fejlesztését célozza 

meg.  A  Bologna-folyamat  kifejezetten  preferálja  és  elvárja  a  különböző  szintű  és  fajtájú 

képzések kompetencia-alapú újradefiniálását. A képzési és kimeneti követelmények a Ftv. 147. 

§ 18. pontja értelmében  ismereteknek, jártasságoknak, képességeknek (kompetenciáknak) az  

összessége, amelyek alapján kiadhatók az oklevelek. 

Magyarországon az új rendszerű Szociális  munka alapképzési BA szakképzési és kimeneti 

követelményrendszerében már megjelent a kompetenciaalapú megközelítés, például:

• „ismerik:  a  tevékenységükhöz  szükséges,  szociális  munkára  vonatkozó,  továbbá a 

társadalomismereti,  társadalom-  és  szociálpolitikai,  pszichológiai,  jogi,  igazgatási, 

egészségügyi, pedagógiai ismeretrendszerek alapjait…

• …képesek a társadalmi folyamatok működési  szabályszerűségeinek, a társadalmilag 

kedvezőtlen  helyzeteket  létrehozó  okoknak,  következményeknek  a  felismerésére, 

kritikus és rendszerszerű elemzésére…” stb. (http://www.om.hu 2005)

Megítélésem  szerint  az  igen  gyorsan  és  kényszerű  módon  elkészült  képzési  és  kimeneti 

követelmények  még nem alkotnak koherens  egészet.  De arra  kiindulásként  mindenképpen 

jók,  hogy  revízió  alá  vegyük  a  hazai  szociálismunkás-képzések  jelenlegi,  hagyományos 

tantárgyrendszerét, hogy a tananyagot hangsúlyosabban a releváns szakmai problémák köré 

szervezzük (például az olyan oktatási módszerek használatával, mint a problémaalapú tanulás 

19

http://www.om.hu/


[problem  based  learning  –  PBL]),  és/vagy  a  szociálismunka-modellek  alkalmazhatósága 

alapján rendezzük,  hogy a képzések résztvevői  gyorsabban és eredményesebben tudják az 

elméletet integrálni a gyakorlattal, és viszont. Túl kell lépni „az először az elmélet és utána a 

gyakorlat” hagyományos felfogásán, hiszen nyilvánvaló, hogy a kompetenciaalapú képzés a 

gyakorlat valóságából indul ki, azt emeli elméleti szintre. Az elméleti és gyakorlati képzés 

párhuzamos kezelése és integrációja igen fontos képzésfejlesztési feladat. És igen fontos  a 

„szociálismunka-tudás”  hatékony  elsajátításának  és  alkalmazásának  megtanulása  már  a  

képző folyamatban. Mindehhez újfajta képzési szellemiség és kultúra szükséges (Budai 2007, 

Csapó 2003, Szabó 1999). 

  

A szociálismunkás-képzés globális alapelvei 

A szociális szolgáltatások szabályozó rendszerének, ezen belül a szakmai sztenderdeknek a 

kidolgozásához, kipróbálásához és bevezetéséhez irányadó modellként kezelendő a Szociális 

Munkások  Nemzetközi  Szövetségének  (IFSW)  és  a  Szociális  Munkást  Képző  Iskolák 

Nemzetközi  Egyesületének  (IASSW)  a  szakmai  elvárások  és  a  képző  intézmények 

(szervezetek)  szociálismunkás-képzés  összhangjára  vonatkozó,  hosszú  idő  óta  folyó 

tevékenysége. A munka a két szervezet legutolsó világkonferenciáját megelőző időszakban 

volt különösen jelentős, mindennek végső dokumentumát, A szociális munkás-képzés globális  

alapelveit (Global  Standards  for  Social  Work  Education  and  Training,  a  későbbiekben 

Globális  Alapelvek)  közös  világkonferenciájukon  fogadtak  el  Adelaide-ben  2004 

októberében.  Ezért  támaszkodtak  a  hazai  képző  szakemberek  a  Globális  Alapelvekre  a 

’szociális  munka’  (BA)  alapszak  létesítésékor  és  a  képzési  és  kimeneti  követelmények 

meghatározásakor. Az alapelvek fő üzenete a hazai sztenderdizáció tekintetében, hogy nincs  

normatív  funkciója,  tehát  nem  minimum  sztenderdek,  hanem  elsősorban  fejlesztési  

elvárásokat  és  irányelveket foglalnak  magukban,  amelyek  teljesítésével  lehet  eljutni  a 

magasabb szintű minőség állapotához (A szociális munkás-képzés globális alapelvei 2006).

A dokumentumban  szereplő  szociális  munka  új  definíciója  és  abból  levezetve  a  Globális 

Alapelvekben  megfogalmazott  képzési  célok  a  szociális  munka  valamennyi  területére, 

formájára  értendők.  A  dokumentum  maga  és  a  szociális  munka  elméletével  foglalkozó 

számos  kutató,  szerző  alapvetően  meghaladandónak  tekinti  a  tradicionális   terápiás 

(individuális,  instrumentális,  pszichologizáló,  mentálhigiénés)  jellegű szociális  munkát.  E 
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szerint miután főleg a szolgáltatásokat felhasználó személy maga a bajok és problémák oka, ő 

maga tegyen lépéseket ezek megszüntetésére (idővel jusson el az öngondoskodás szintjére), és 

ebben  támogassa  őt  tanácsadással,  terápiákkal  és  más  eljárásokkal  a  szociális  munkás. 

Meggondolandónak  tartják  továbbá,  hogy  fenntartható-e  a  szociális  munka  történetileg  

kialakult mandátuma, azaz, hogy miután a szociális problémák veszélyesek a társadalomra, a 

szociális  munka  lényegileg  prevenciókkal,  rehabilitációval  tolmácsolja  a  társadalom 

elvárásait szolgáltatások felhasználói felé, csökkentendő ezzel a szociális feszültségeket és a 

társadalmi konfliktusokat  (Dominelli 1997, Lorenz 2006).

A  Globális  Alapelvek  elsősorban  a  szociális  munka  ún.  „emancipatórikus” jellegét 

hangsúlyozzák és erősítik azon az alapon, hogy miután a szociális problémák oka alapvetően  

strukturális jellegű, és miután a túlgondoskodó attitűd csupán a szegénygondozáshoz vezet 

vissza, a szociális munka alapvetően tegyen a társadalmi kirekesztődés ellen, segítse elő a 

társadalmi  szolidaritást  és  integrációt,  hívja  fel  a  közvélemény  figyelmét  a  társadalmi 

igazságtalanságokra és egyenlőtlenségekre (Kozma 2007). 

Ilyen összefüggésben kerül a dokumentum és ezzel együtt szakmai figyelmünk fókuszába az 

empowerment,  ami  nem más,  mint  a függőség és a tehetetlenség állapotából  a fejlődés,  a 

kiteljesedés, a hatni tudás állapota felé vezető út és folyamat. Az emberi életsors és viselkedés 

irányításához szükséges képességek, az eredményes döntések és cselekvések megtanulása, az 

autonómia visszanyerése, a diszkrimináció elleni társadalmi igényesség fokozása, a közösségi 

szolidaritás és részvétel, az egyén és a közösség közötti felelősség megoszlása, a másokért 

való  tevés.  Ez  pedig  ellentmond  a  sztenderdek  kidolgozásának  és  bevezetésének,  de  

mindenképpen  óvatosságra  int,  mert  a  sztenderdizációval  lényegében  egy  menedzseri  és  

medikális szellemiség szociális munkába vitelének kísérletére  (a szociális munka lényege és 

értékszemlélete elleni újabb támadásra) kerül sor.

Összegezés 

A fenti többféle megközelítést és elemzést alapul véve az alábbi következtetések vezethetők 

le:
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• A  szociális  munka professzionalizálódása,  de sok más ok miatt  is  a szolgáltatások 

szakmai  szabályozó  rendszerének  és  ezen  belül  sztenderdjeinek  kidolgozása  előtt,  

vagy azokkal párhuzamosan is alapvetően fontos lenne a szociális munka mindennapi  

gyakorlatának kutatása,  például,  hogy  milyen  szociálismunka-tudásra  és  milyen 

kompetenciákra van szükség, miképpen lehet azokat fejleszteni stb. 

• A szociálismunka-szaktudás  és  kompetenciák  lényegesen  szélesebb  körűek,  mint  a 

szolgáltatások szabályozó rendszere és a sztenderdek. És semmiképp nem egy újabb, a  

szakma minden baját megoldani képes szabályozórendszerről lehet szó. A sztenderdek 

inkább  irányelveket, kereteket és feltételeket foglalnak magukban. A kérdés, hogy e 

keretek és feltételek között milyen szaktudással, kompetenciákkal lehet eredményes és 

hatékony szociális munka tevékenységet folytatni (Pataki 2008).

• A  szociális  szolgáltatások  szabályozó  rendszerének  (sztenderdjeinek)  kidolgozását 

meg kell  előznie  a szociális  munka szaktudás  és  kompetenciák  meghatározásának,  

rendszerszerű, vagy hálószerű leírásának,  azaz milyen szintű,  jellegű kompetenciák 

szükségesek egy-egy konkrét tevékenység folytatásához.

• A  szakma  fejlődése,  továbbá  az  inter-professzionális  (szektorok  közötti) 

tevékenységek  és  képzések  terjedése  okán  különös  jelentősége  lesz  a  jövőben 

hazánkban  a  szakmák  közötti  kompetenciák  tisztázásának  is,  hiszen  ehhez  az 

együttműködéshez  alapvetően  szükség  van  saját  szakmánk  (szakemberei),  majd  a 

közös munkában résztvevő más szakmák (szakemberei) kompetenciáinak tisztázására, 

elfogadására és tiszteletben tartására.

• A  koncipiáló  munka  során  a  sztenderdek  kidolgozóinak  multidimenzionális  

megközelítésekkel kell élniük, forrásként fel kell használniuk a különböző képzésekben  

korábban  már  kidolgozott  képzési  és  kimeneti  követelményeket  és  a  szakképzések  

központi programjait. Támaszkodni lehet ebben az innovációkat magukénak valló és a 

változásokat  meglépni  képes  képző  stábok  és  módszertani  intézmények 

tevékenységére. Elsősorban azon szakemberekre és intézményekre célszerű gondolni, 

akik/amelyek elkötelezettek a szociális munka értékrendje tekintetében, akik/amelyek 

kalkulálni tudnak a szociális szakma és képzés eddigi külföldi és hazai eredményeivel, 
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akik  folyamatosan  törekszenek  a  kritikai  reflexióra,  akik  képesek  a  szociális 

szolgáltatások presztizsének és identitásának növelésére, akik képesek saját szűkösebb 

érdekeiken  felül  emelkedve  a  szociális  szolgáltatások  és  a  szociális  képzés 

szempontjait összerendezni és integrálni.

Hivatkozások

Agten,  J.  (2007):  Competencies  for  the  Community  Worker.  A  LdV  Community  Care 

nemzetközi project anyaga (kézirat).

A szociális munkás-képzés globális alapelvei (2006): Magyarországi Szociális Szakembereket 

Képző Iskolák és Oktatók Egyesülete (Iskolaszövetség), Budapest.

Bányai Emőke (2008): A sztenderdizáció árnyoldalai. Kapocs, 35. szám 2–9. p.

Budai  István (2004a):  Some Dilemmas  of the Development  of Social  Work Education  in 

Hungary. PhD thesis, Bournemouth University, UK.

Budai  István  (2004b):  „...szakmai  identitásában  megerősödve  lépjen  ki  a  gyakorlatba...“ 

Esély, 1. szám,  61–79. p.

Budai István (2006): Megközelítések a szociális munkás-képzés fejlesztéséhez I. Esély, 6. 

szám. 62–88. p.

Budai István (2007): Megközelítések a szociális munkás-képzés fejlesztéséhez II-III. Esély, 1. 

szám, 84–109. old, 2. szám, 94–112. p.

CCETSW  (1996):  Central  Council  Education  and  Training  of  Social  Work,  Rules  and 

Requirements for the Diploma in Social Work Education, London.

Clark, C. (1996): Knowledge and Professional Discipline.  Issues in Social Work Education,  

Vol. 16, No. 2, Autumn, 45–56. p.

23



Cohen,  D.  and  Hull,  C.  (1994):  Professional  training  or  academic  education;  a  common 

problem. Journal of Interprofessional Care, Vol. 8, No. 1, Spring, 45–56. p.

Csapó  Benő (2003):  A Neumanni  örökség  tanulságai.  Oktatás  az  információs  társadalom 

számára. Magyar Tudomány, 12. sz.

Dominelli, L. (1997): Sociology for Social Work. Basingstoke: Macmillan.

Ferge Zsuzsa (1976):  Az iskolarendszer  és az iskolai  tudás  társadalmi  meghatározottsága. 

Akadémiai Kiadó, Budapest, 15–25. p.

Fisher, M. (1997): Research, Knowledge and Practice in Community Care.  Issues in Social  

Work Education, Vol. 17, N. 2, Autumn, 17–30. p.

Fook, J. (2204): ’What professionals need from research. Beyond evidence-based pactice’. In: 

Social Work and Evidence-based Practice.  Reserach Highlights in Social Work 45. ed. D. 

Smith, Jessica Kingley, London, 29–49. p.

International  Federation  of  Social  workers  (2004):  Global  Standard  for  Social  Work 

Education and Trainings. 

Henkel, M. (1995): Conceptions of Knowledge and Social Work Education. In: M.Yelloly 

and M.Henkel, eds. Learning and Teaching in Social Work. Towards Reflective Practice. 

London, Bristol, Pennsylvania: Jessica Kingley , 67–84. p.

Johnsson, E. and Svensson, K. (2005): Theory in social work – some reflections on 

understanding and explaining interventions. European Journal of Social Work, Vol. 8. Issue 

4, 419–434. p.

Kelemen Gábor (2006): Reflektív gondolkodás a szociális munkában. Esély, 1. szám, 89–92. 

p.

Kozma Judit (2003): A szegénység pszichológiai vonatkozásai, Esély, 2. szám, 15–30. p.

24



Kozma Judit (2007): A szociális munka professzionalizációja a jóléti államokban I. Kapocs, 

29. szám, 2–19. p.

Lorenz,  W.  (2001):  ’Social  work  in  Europe-portrait  of  a  diverse  professional  group’. 

International Standards Setting og Higher Social Work Education. ed. S. Hessle, Stockholm 

University, Stockholm Studies of Social Work.

Lorenz, W. (2006): Az IFSW 50 éves világkonferenciáján elmondott beszéde, Háló, 2006 

decemberi szám.

Lüssi,  P.  (2004):  A  rendszerszemléletű  szociális  munka  gyakorlati  tankönyve. Párbeszéd 

Alapítvány – Semmelweis Egyetem – HÍD Alapítvány, Budapest.

Lymbery, M. (2003): Negotiating contradictions between competence and creativity in social 

work education, Journal of Social Work, vol. 3, no. 1. 99–117. p.

Morales, A. and Shaefor, B.W. (1989): Social Work: A Profession of Many Faces. Allen and 

Unwin, Boston.

Parton,  N.  és  O’Byrne,  P.  (2000):  Constructive  Social  Work:  Towards  a  New  Practice. 

Macmillan and St. Martin’s Press. és www.criticalsocialwork.com Vol. 1., No. 2. Fall.

Parton, N. és O’Byrne, P. (2006): Mi a konstruktív szociális munka? Esély, 1. szám, 47–66. p.

Pataki Éva (2008): A szociális szolgáltatások szakmai szabályozásának fejlesztése. Kapocs, 

34. szám, 2–13. p.

Rolfe, G. (1998): Advanced practice and the reflective nurse: developing knowledge out of 

practice.  In:  G.  Rolfe  and  P.  Fulbrook,  (eds).  Advanced  nursing  practice.  Butterworth:  

Heinemann, 219–228. p.

Schön, D., A. (1991): Educating the Reflective Practitioner. San-Francisco: Oxford, Jossey-

Bass Publisher.

 

25

http://www.criticalsocialwork.com/


Szabó Lajos  (1999):  A szociális  munka  kialakulása  és  elméleti  hátterei.  Szociális  Munka 

Alapítvány, Budapest.

Taylor, I. (1996): Reflective learning, social work education and practice in the 21th century. 

In: N.Gould and I.Taylor (eds). Reflective Learning for Social Workers. Aldershot: Arena, 

153–161. p.

The Bologna Declaration on the European space for higher education, Bologna, 1999. június 

19.

The Bologna Declaration (1999) 

http://www.om.hu 2005.   

26

http://www.om.hu/


1Jegyzetek

 A szerző főiskolai tanár.
2 Itt most nem térünk ki az adottság-jártasság, a készség-jártasság, a készség-képesség, a tulajdonság-képesség fogalmak 
pedagógiai értelmezésére, azok általános és a szociális szakmában és a képzésben meglévő zavaraira.
3 Így lesz sokszor a védelembe vétel elkerülése helyett az első úgymond „segítő” lépés a gyermek védelembe vétele. 
4 Nem egyszer olvasunk például esetekről szóló beszámolókban olyan kitételeket, hogy „a kliens jól segítette 
családsegítő munkámat…”, gyakran láthatunk diktátum ízű gondozási-nevelési terveket, bírósági tárgyalásokra hajazó 
esetkonferenciákat, és így tovább.
5 Sajátos módon képezi le ezt a problémát a szakmai nyelv, a „vádolom”, „nevelem” terminusok elterjedtsége. De 
ugyanerre a problémára, a szociális szakma értékelkötelezettségének a fellazulására utal a szolgáltatásokat felhasználók 
emberi jogainak, intim szférájának figyelmen kívül hagyása, megsértése például a bentlakásos intézményekben. Olyan 
esettel is találkoztunk, amikor  videófelvétel készült a kliens alkoholfüggőségének bizonyítására, ami elfogadható a 
rendőrségi nyomozás során, de messzemenően idegen a szociális munka értékfelfogásától.
6 A hagyományos gondozási paradigmához kapcsolódó fogalomhasználat sem a partneri viszony kialakítását és 
megtartását preferálja.
7 Ilyen módon tekintik a szociális esetmunkát egyesek csak kríziskezelésnek vagy családterápiának.
8 Az újabban úgyszintén gyakran használt kulcskvalifikáció fogalom értelmezését tekintve lényegében a 
kulcskompetenciákkal egyenrangúnak tekinthető
9 Itt nem térünk ki az oktatás és a képzés fogalmának értelmezésére és differenciálására.  
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