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SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 

Eng.sz.: OH-FHF/2470-2/2008. 
 

 
 
  Képzésvezető: Bujdosóné dr. Papp Andrea főiskolai docens 

 
Képzési idő: 2 félév 

Szakképzettség megnevezése: Roma kulturális fejlesztő 

 
A bekerülés feltétele:  

 
A  szakirányú  továbbképzésre  az  vehető  fel,  aki  alapképzésben  vagy  főiskolai  szintű  képzésben 
szakképzettséggel  rendelkezik  pedagógusképzés,  társadalomtudomány,  bölcsészettudomány  képzési 
területen. 

 
A képzés célja: 

A roma társadalmat és néphagyományt illetően korszerű és átfogó ismeretekkel rendelkező, a 
roma  mesemondó  közösségek  és  mesemondók  hagyományait  ismerő,  értelmezni  és  átadni  képes,  
a roma kultúrában és azt feldolgozó tudományos és művészi produktumokban (irodalom, folklór, film) 
alapos felkészültséggel rendelkező szakemberek képzése. 

A  romológia  területén  szerzett  elméleti  ismeretek  mellett,  kitüntetett  figyelmet  fordítunk  

a gyakorlati   tudásanyag,   a   terepmunka   alapjainak   elsajátítására,   hogy   a   roma   közösségekben 

kommunikálni, konfliktushelyzeteket kezelni tudó szakemberekké váljanak. 

 
Megszerezhető ismeretek 

  A Magyarországon élő roma társadalom története, szerkezete, 
változásai 

 A roma néphagyomány, szokás- és értékrendszer 
 A   romák   és   közösségeik   életmódja   az   ezredfordulón   elméleti   kutatásokon   és   

művészi ábrázolásokon keresztül 
 A cigány mesemondó közösségekben felvett, megjelentetett, s máig eleven szövegek 

ismerete 
 Közösségfejlesztési ismeretek (elméleti és gyakorlati) 
 Önértékelés a terepmunkával összefüggésben 
 Szövegalkotás és szövegelemzés 
 Kulturális projektek tervezése és 

lebonyolítása 

 
 A  szakképzettség  alkalmzása:  
A  képzés  során  megszerzett  elméleti  és  gyakorlati  ismeretek  birtokában  a  szakemberek  nagyobb 
tudással  illetve  rálátással  rendelkezhetnek  a  roma  közösségekben  (óvodában,  iskolában,  különböző 

kulturális  intézményekben  és  szervezetekben)  a  néphagyomány,  a  folklór,  a  népművészet,  a  kortárs 

művészeti  alkotások  bemutatására,  értékelésére  és  a  pedagógiai  nevelésben  való  alkalmazására.  A 

szakirányon  végzettek  képesek  a  roma  közösségek  tagjaival  jobban  kommunikálni,  konfliktusaik 

megoldásában     sikeresebben     részt     venni,     művelődésüket     körültekintőbben     megszervezni, 

önértékelésüket és értékrendjüket közösen formálni. Pályázatok írásában sikeresen részt venni. 

 
 A  szakképzettség  megszerzéséhez  összegyűjtendő  kreditek  értéke:  60 
kredit 

 

 Elérhetőségeink: 
 

Honlap:             gygyk.unideb.hu 

Tel.:                  52/560-005. 
E-mail:    elekp@ped.unideb.hu 
Postacím:          Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar 

4220 Hajdúböszörmény, Désány I. u. 1-9. 

 



Amennyiben   többet   szeretne   tudni   a   szakról,   kérjük   olvassa   el   a   Képzési   és   kimeneti 

követelményt  és  tekintse  át  a  képzés  tantervi  hálóját,  majd  a  jelentkezési  lapot  letöltheti  az 

ismertető végén. 

 

 

KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK 

 

 
1. Szakirányú továbbképzés megnevezése: Roma kulturális fejlesztő 

 

2. A szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Roma 

kulturális fejlesztő 

 

3. A szakirányú továbbképzés képzési területe: Bölcsészettudomány 

 

4. A felvétel feltétele:  
A szakirányú továbbképzésre az vehető fel, aki alapképzésben vagy főiskolai szintű képzésben szerzett 

szakképzettséggel rendelkezik pedagógusképzési, társadalomtudományi, bölcsészettudományi képzési területen. 

 

5. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit  

 

6. A képzési idő: 2 félév 

 

7. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes 

adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: 
  

 

7. 1. Elsajátítandó szakmai kompetenciák: 

Képzési cél: 

a. A roma társadalmat és néphagyományt illetően korszerű és átfogó ismeretekkel 

rendelkező, 

b. A roma mesemondó közösségek és mesemondók hagyományait ismerő, értelmezni és 

átadni képes, 

c. A roma kultúrában és azt feldolgozó tudományos és művészi produktumokban 

(irodalom, folklór, film) alapos felkészültséggel rendelkező szakemberek képzése.  

d. A romológia területén szerzett elméleti ismeretek mellett, kitüntetett figyelmet fordítunk 

a gyakorlati tudásanyag, a terepmunka alapjainak elsajátítására, hogy a roma 

közösségekben kommunikálni, konfliktushelyzeteket kezelni tudó szakemberekké 

váljanak. 

 
7. 2. Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: 

 A Magyarországon élő roma társadalom története, szerkezete, változásai 

 A roma néphagyomány, szokás- és értékrendszer 

A romák és közösségeik életmódja az ezredfordulón elméleti kutatásokon és művészi ábrázolásokon 

keresztül 

A cigány mesemondó közösségekben felvett, megjelentetett, s máig eleven szövegek ismerete 

 Közösségfejlesztési ismeretek (elméleti és gyakorlati) 

 Önértékelés a terepmunkával összefüggésben 

 Szövegalkotás és szövegelemzés 

 Kulturális projektek tervezése és lebonyolítása 

 

7. 3. A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok, készségek, 

kompetenciák: 

 a roma közösséghez tartozók és sorsuk jobbítása iránti motiváció és elkötelezettség,  

 a romológia témaköréhez tartozó ismeretek fontosságát illető minőségtudat és 

sikerorientáltság; 

 a roma kultúrával kapcsolatos problémák felismerési és kreatív kezelési képessége; 

 olyan munkakörökhöz szükséges tulajdonságok, együttműködési készség, melyek 

megkövetelik a kezdeményezés és személyes felelősség gyakorlását, a korrekt 

döntéshozatalt, valamint a szakmai továbbképzéshez szükséges önálló tanulási 

képességeket; 

 saját tevékenységük kritikus értékelésének képessége, önismeret 



 az értékek kialakítására és megtartására törekvő céltudatos magatartás; 
 empátia és jó kommunikációs készség 

 

7. 4. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: 
A képzés során megszerzett elméleti és gyakorlati ismeretek birtokában a szakemberek nagyobb tudással 

illetve rálátással rendelkezhetnek a roma közösségekben (óvodában, iskolában, különböző kulturális 

intézményekben és szervezetekben) a néphagyomány, a folklór, a népművészet, a kortárs művészeti 

alkotások bemutatására, értékelésére és a pedagógiai nevelésben való alkalmazására. A szakirányon 

végzettek képesek a roma közösségek tagjaival jobban kommunikálni, konfliktusaik megoldásában 

sikeresebben részt venni, művelődésüket körültekintőbben megszervezni, önértékelésüket és értékrendjüket 

közösen formálni. Pályázatok írásában sikeresen részt venni.  
 

8. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és azok kreditértékei  
 
 

 

 Alapozó ismeretek – 26 kredit 
A kortárs roma társadalom és kultúra a pedagógiai gyakorlat aspektusából 8 

A roma néphagyomány szerepe a kisebbségi létezésben 10 

Közösségfejlesztési ismeretek  8 

 

Szakterületi ismeretek – 24 kredit 

A mesei és szépirodalmi szövegek, a mesei eszköztár segítségével műelemzéseken 

keresztül a roma kultúra életmód behatóbb vizsgálata 

7 

A roma karakter, sztereotípiák, a roma kultúra és társadalom bemutatásának 

filmesztétikai, szociológiai megformálásának, szemléletmódjának elemzése 

dokumentum és játékfilmek segítségével. 

6 

Hallgatói önismeret fejlesztése a roma közösségek körében végzett tevékenységeik 

szervezésének segítésére. 

3 

A roma irodalom (próza, líra) és népköltészet hagyományainak és jelenének tipológiai, 

szerkezeti, hőstípus és identitásképző, kommunikációs és túlélési stratégiájának 

feltárása, árnyalt bemutatása  

3 

Egy választott roma közösség leírásának, vizsgálatának elméleti és gyakorlati 

ismeretei, a terepmunka módszertana. 

5 

 
 

 

9.  A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit. 
 



 
 

Kód Tantárgy neve 
I. 

félév 

II 

félév 

PF67_3_KU112 Bevezetés a kortárs roma kultúrába 
óra/vizsga 15K  

kredit 4  

PF67_3_TS112 Bevezetés a kortárs roma társadalomba 
óra/vizsga 15K  

kredit 4  

PF67_3_CM111 Cigány mese 
óra/vizsga 15gyj  

kredit 4  

PF67_3_SG111 Szövegelemzési gyakorlat I. 
óra/vizsga 15gyj  

kredit 4  

PF67_3_RN111 Roma néphagyomány 
óra/vizsga 10gyj  

kredit 3  

PF67_3_FI111 
Roma társadalom és kultúra 

dokumentumfilmen 

óra/vizsga 10gyj  

kredit 3  

PF67_3_IS111 Önismeret 
óra/vizsga 10gyj  

kredit 3  

PF67_3_KF211 Közösségfejlesztési ismeretek 
óra/vizsga  15K 

kredit  5 

PF67_3_KT211 Közösségfejlesztő terepmunka 
óra/vizsga  15gyj 

kredit  4 

PF67_3_MM211 
Cigány mesemondói közösségek és 

mesemondók 

óra/vizsga  12gyj 

kredit  3 

PF67_3_SG211 Szövegelemzési gyakorlat II. 
óra/vizsga  12gyj 

kredit  3 

PF67_3_RI212 Roma irodalom (próza, líra) 
óra/vizsga  12K 

kredit  4 

PF67_3_JF211 Roma társadalom és kultúra játékfilmen 
óra/vizsga  12gyj 

kredit  3 

PF67_3_GY211 Szakmai gyakorlat (külső) 
óra/vizsga  10gyj 

kredit  3 

PF67_3_OG214, 

PF67_3_SD211 
Szakdolgozati konzultáció I. II. 

óra/vizsga B 2gyj 

kredit 8 2 

  
   

   

Összesen: 90 óra 90 óra 

33 kredit 27 kredit 

Mindösszesen: 180 óra 

60 kredit 

 

Hajdúböszörmény, 2020. június 4. 

 


