Tisková zpráva ze dne 7. 12. 2006
Inovace studijního programu katedry sociální práce Univerzity Karlovy
Již třetí měsíc běží projekt „Inovace studijního programu katedry sociální práce při FF UK v Praze“,
který realizujeNVF – CEKAS v partnerství s Univerzitou Karlovou v Praze. Je financován Evropským
sociálním fondem z programu JPD3, opatření 3.1. Bude trvat dva roky a je určen studentům a učitelům
katedry.
Hlavním cílem projektu je inovovat stávající studijní program Katedry sociální práce Filozofické
fakulty Univerzity Karlovy o aktivity, které ho doplní, oživí a rozvinou. Těžištěm projektu je rozšíření
výuky o výběrové přednášky a semináře, které povedou především lidé z praxe. Přizvaní jsou
odborníci z oboru, kteří získají prostor diskutovat nad aktuálními tématy. Tohoto procesu se budou
samozřejmě účastnit i studenti, kteří touto cestou budou mít šanci aktivně si vyzkoušet účast v diskusi
a rozvíjet své kritické myšlení. Domníváme se, že tím vytvoříme dostatečně motivující pole
vychovávající studenty k tomu, aby sami publikovali a věnovali se oboru formou aktuálních
studentských praxí.
Součástí projektu jsou konferenční a diskusní aktivity, rozšíření výuky o výběrové přednášky a
semináře, výcvikové kurzy psychosociálních dovedností, inovace organizace praxí studentů, revize
univerzitního kurikula sociální práce, podpora studentské publikační činnosti a v neposlední řadě
vzdělávání a odborný rozvoj pedagogického týmu.
Projekt je určen 250 studentům denního bakalářské a magisterského studia katedry sociální práce, 25
učitelům katedry, 20 tutorům (vedoucím) odborných praxí studentů na pracovištích a zařízeních na
území Prahy a Středočeského kraje, která jsou potenciálními zaměstnavateli absolventů katedry.
A co se doposud v projektu stalo zajímavého? Studenti mají možnost navštěvovat výběrové semináře
Teorie vazby, Evropský sociální model a Ústavní a náhradní rodinná péče v Evropě. V říjnu měli
studenti možnost zúčastnit se disputace s absolventy katedry na téma „Současné postavení sociální
práce v České republice – dilemata a perspektivy“. Součástí tohoto setkání byla diskuse o přijetí
sociálního pracovníka v institucích, porovnání s jinými obory, vymezení oboru sociální práce,
současná dilemata oboru sociální práce, trendy, perspektivy, možnosti oboru sociální práce a
doporučení pro výuku a výzkum
V současné době připravujeme další disputaci na téma „Důvěrujeme klientovi?“, která se bude konat
v březnu. V dubnu se uskuteční konference na téma „Reforma vysokoškolského studia sociální práce“.
Pokud máte zájem dozvědět se o projektu více, podívejte se na webové stránky www.cekas.cz nebo
http://socp.ff.cuni.cz/.
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