
2016-17-es tanévtől 

szociális gondozó és ápoló (34 762 01) 

(Szakmai) Társadalomismeret 

10. évfolyam 

Órakeret: heti 2 óra, évi 72 óra 

Tematikai egység A társadalmi egyenlőtlenség és szegénység okai 
Órakeret 

24 óra 

 

A társadalom fogalma, működése 

A szociológia alapfogalmai és alapvető összefüggései, 

Különbözőség, másság 

A fogyaték másság, vagy egyenlőtlenséget generáló hátrány? 

A társadalmi egyenlőtlenség fogalma, dimenziói, az 

egyenlőtlenségek újratermelésének, újratermelődésének 

okai, mechanizmusai 

A fogyatékkal élők hátrányainak dimenziói 

A szegénység és depriváció értelmezése és jellemzői 

A szegénység szubkultúrája 

A deviáns jelenségek a társadalomban 

A veszélyeztetett csoportok és térségek, diszkrimináció 

A társadalom, a család és az iskola szerepe az 

egyenlőtlenségek, a szegénység mérséklésében és 

újratermelésében 

A társadalom viszonya a fogyatékos emberhez Európában és 

Magyarországon 

A társadalmi mobilitás fogalma, jellemzői, ösztönzői és 

akadályai 

 

 

 A mai magyar társadalom 
Órakeret 

24 óra 

 

A mai magyar társadalom szerkezete, az egyes társadalmi 

csoportok tipikus problémái 

A társadalom összetételét mutató adatok (életkori, egyéb 

demográfiai megoszlás, nemzetiségi, etnikai összetétel, 

foglalkozási szerkezet, stb.) értelmezése  

A társadalmi integráció, dezintegráció fogalma, folyamata 

A társadalmi integrációt veszélyeztető jelenségek: 

munkanélküliség, hajléktalanság, a cigányság hátrányainak 

halmozódása, kirekesztés, előítéletek 

A deviáns jelenségek a társadalomban, okai, formái, mérete 

és szociológiai jellemzői a mai Magyarországon 

A veszélyeztetett csoportok és térségek, diszkrimináció 

A magyar társadalom, a politika, a szociálpolitika válasza a 

fogyatékkal élők hátrányaira 

A fogyatékkal élők esélyegyenlőségének biztosítását célzó 

jogszabályok és azok végrehajtása 

 



A magyar társadalom térbeli viszonyai, jellemzői, területi 

egyenlőtlenségek 

A társadalmi mobilitás jellemzői a mai Magyarországon 

A társadalom ártó-védő hatása 

 

 A szükségletfelmérés módszerei 
Órakeret 

24 óra 

 

A társadalom megismerésének sajátosságai 

A szociológiai adatfelvétel módszerei: megfigyelés, 

dokumentumelemzés, kísérlet és a kérdezéses technikák 

A tapasztalatok értelmezése a szociológia alapfogalmainak 

és alapvető összefüggéseinek rendszerében  

A társadalom összetételét mutató adatok értelmezése és 

ábrázolása 

Adatgyűjtés és értelmezés a helyi társadalom szerkezetének 

és jellemzőinek tárgykörében 

Az egyéni erőforrások és hiányok felmérésének módszerei 

(genogram, ecomap, környezettanulmány, szükségletlista, 

erőforrás lista, stb.) 

A helyi erőforrások és hiányok felmérési technikáinak 

gyakorlása 

 

 

 


