Tisková zpráva ze dne 15. června 2007
Konference „Otevřené otázky vzdělávání sociálních pracovníků“ hledala
odpověď na řadu naléhavých otázek
Jak zajistit zpětnou vazbu od zaměstnavatelů o míře uplatnění absolventů oboru sociální
práce v zaměstnání? Čím se má lišit vzdělávací program vyšších odborných škol a
bakalářského stupně univerzit? Jak zajistit fungující mezinárodní spolupráci škol
vzdělávajících sociální pracovníky? Jak docílit toho, aby standardy vzdělávání v sociální
práci byly v souladu s požadavky na sociální práci v zákonu o sociálních službách? Jak
rozvíjet systém praxí na jednotlivých úrovních škol? Na tyto a další otázky se snažili
najít odpověď účastníci odborné konference, kterou 6. a 7. června 2007 spolupořádaly
v Praze – Jinonicích Katedra sociální práce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a
Národní vzdělávací fond o.p.s. – Centrum pro kvalitu a standardy v sociálních službách
(CEKAS).
Konference se zúčastnilo 80 zástupců vzdělavatelů, studentů a absolventů sociální práce i
zaměstnavatelů, kteří nad otevřenými otázkami vzdělávání sociálních pracovníků v ČR
intenzivně diskutovali v diskusním plénu i v pracovních skupinách.
Průvodci konferencí PhDr. Daniela Vodáčková a Doc. PhDr. Oldřich Matoušek vedli
konferenci tak, aby účastníci našli inspiraci a odpovědi na to, jaké vstupní předpoklady a
výstupní kompetence mají mít absolventi sociální práce na bakalářské nebo magisterské
úrovni, jak jednotlivé kompetence u studentů v průběhu studia podporovat, Důležitou otázkou
řešenou na konferenci také bylo, jakým způsobem mají studenti přispívat k hodnocení výuky
a jakým způsobem může být rozvíjen tutorský vztah mezi učiteli a studenty.
Jednou z výzev konference bylo zabývat se tím, jakým způsobem mohou vzdělavatelé
reagovat na nový zákon o sociálních službách, který klade nároky na kvalifikaci pracovníků
v sociálních službách.
Konference byla spolufinancována Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České
republiky a rozpočtem hl. m. Prahy v rámci projektu „Inovace studijního programu katedry
sociální práce při FF UK v Praze“, který realizuje NVF – CEKAS v partnerství s Univerzitou
Karlovou v Praze. Více informací o tomto projektu najdete na internetové adrese
www.cekas.cz nebo http://socp.ff.cuni.cz/.
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