6. sekce Vzdělávání a kvalifikace sociálních pracovníků v pozdně
moderní společnosti
Místnost č. A5
Moderují:
● Mgr. Zuzana Truhlářová, Ph.D.
● doc. Mgr. Soňa Vávrová, Ph.D.
Pátek, 23. září 2016
14:00 – 15:15
Mgr. Andrea Faltysová
(Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Praha)
Mgr. René Pastrňák
(Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik,
Ústav veřejné správy a regionální politiky)
Mgr. Markéta Elichová
Martina Baráková
(TF JU v Ceských Budějovicích)
doc. PhDr. Stanislava Hunyadiová, Ph.D.
(VŠZaSP sv. Alžbety, n.o. Bratislava)

Profesionalizace sociální práce ve vztahu k odborné
přípravě a vzdělávání sociálních pracovníků
Očekávané profesní kompetence sociálních pracovníků
Sociální pracovník jako archetyp postmoderního
superhrdiny?
Profesionálita sociálního pracovníka v kontexte
prostredníctvom nenásilnej komunikácie

zásahu

Přestávka: 15:15 – 15:30
15:30 – 16:45
doc. Mgr. Soňa Lovašová, Ph.D.
(Katedra sociálnej práce, Filozofická fakulta, UPJŠ
v Košiciach)

Starostlivosť o seba ako súčasť vzdelávania v sociálnej práci

Mgr. Magdaléna Halachová, Ph.D.

Starostlivosť o seba u sociálnych pracovníkov

(Katedra sociálnej práce Filozofická fakulta UPJŠ
v Košiciach)
Doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, Ph.D.
(Cyrilometodějská teologická fakulta UP)

Sociálny pracovník v škole – priestor pre medziodborovú
spoluprácu

doc. PhDr. Eva Mydlíková, Ph.D.

Kompetentní a kompetentnejší na prácu s rodinou

(Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a
sociálnej práce)
Přestávka: 16:45 – 17:00
17:00 – 18:00
Mgr. Klaudia Vidová, Miriam Slaná
(Trnavská univerzita v Trnave Fakulta zdravotníctva a
sociálnej práce Katedra sociálnej práce)

Otázky odbornej prípravy sociálnych pracovníkov so
zameraním na problematiku rodičovstva ľudí so zdravotným
postihnutím

PhDr. Daniela Květenská, Ph.D.

Sociální práce s oběťmi trestných činů jako specifická oblast
vzdělávání sociálních pracovníků

(Ústav sociální práce Univerzita Hradec Králové)
doc. PhDr. Ing. Lýdia Lešková, Ph.D.
(Katolícka univerzita v Ružomberku Teologická fakulta
Košice)
Sobota, 24. září 2016
9:00 – 10:15
PhDr. Pavla Kodymová, Ph.D.
(Katedra sociální práce, Filozofická fakulta UK)
Mgr. Barbora Holíková
doc. PhDr. Alena Novotná, Ph.D.
(Ústav sociálnych vied, Pedagogická fakulta

Odborný rast a zvyšovanie profesionálních kompetencií
sociálního kurátora

Milníky ve vzdělávání sociálních pracovníků ČR
Komparácia predmetov poznania sociálneho poradenstva a
psychologického poradenstva

v Ružomberku)
Mgr. et Mgr. Jitka Pejřimovská, Ph.D.
(Muzikoterapeutický institut ČR)
Mgr. Jan Kaňák
(FSS MUNI Katedra sociální politiky a sociální práce)

Muzikoterapie - specifika a nároky na vzdělávání v kontextu
profese sociální práce
Písemná zpětná vazba jako nástroj celoživotního
vzdělávání pracovníků a pracovnic na Lince bezpečí

Přestávka: 10:15 – 10:30
10:30 – 12:00
Mgr. Daniela Jaklová Střihavková
Mgr. Jan Kaňák
(FSS MUNI Katedra sociální politiky a sociální práce)
Bc. Hana Mudrová
(Úřad práce ČR Krajská pobočka Karlovy Vary)
Bc. Andrea Tvrdá
Mgr. Klára Palme
(ELVA HELP z.s.)
Mgr. Pavel Kotek, PhDr.
Josef Kasal, Ph.D.
(Společnost pro management a leadership)

Publikace o pomoci lidem se zrakovým postižením jako
východiska pro vzdělávání v sociální práci: Analýza
reprezentace problémů
Proč se vzdělávat v podpoře hospodaření seniorů
Pes-asistent psychosociální rehabilitace – nový trend ve
vzdělávání sociálních pracovníků
Porovnání subjektivně vnímané připravenosti na zvládání
manažerské role v sociálních službách z pohledu
současných studentů a absolventů, kteří již manažerskou
roli zastávají
Problematika středního vzdělávání žáků se SVP z pohledu
sociální práce

doc. PhDr. Bohumil Stejskal
(Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědněhumanitní a pedagogická, Katedra sociálních studií a
speciální pedagogiky)
Mgr. Zuzana Truhlářová, Ph.D.
Současné výzvy a otazníky pro vysokoškolské vzdělávání
doc. MUDr. Alena Vosečková, CSc.
sociálních pracovníků v ČR
(Ústav sociální práce Univerzita Hradec Králové)
11:45 – 12:00 závěrečná reflexe sekce
Pozn.: Délka jednoho příspěvku včetně následné diskuze je stanovena MAXIMÁLNĚ na 20 minut
(doporučená doba ústní prezentace je 10 minut)

