CEKAS získal nový čtyřletý projekt od dánské nadace THE VELUX FOUNDATIONS:
„3S-Skilled-Specialized-Social workers“ neboli “Zavedení nového systému odborné přípravy
zaměřeného na dovednosti na 3 vysokých školách v České republice“ (Introduction of a new system of
skill-oriented vocational training at 3 Higher Educational Institutions in the Czech Republic).
Projekt je zaměřený na odborné vzdělávání v oboru sociální práce a zahájíme ho 1. ledna 2020.
Záměrem projektu je vypracovat a zavést systém oborového specializačního vzdělávání v sociální práci
na navazujícím magisterském stupni vysokoškolského studia, vyvinout konkrétní podobu odborné
praktické přípravy v jednotlivých specializacích, realizovat jejich pilotní odzkoušení a v konečné fázi
požádat o akreditování jednotlivých specializací prostřednictvím spolupracujících vysokých škol.
Součástí projektu je přímá spolupráce se zaměstnavateli při stanovování a ověřování potřebných
praktických kompetencí absolventů v definovaných typových pracovních pozicích.
Součástí projektu je také realizace šetření zaměřeného na zkoumání profesní identity budoucích
sociálních pracovníků. Očekáváme totiž, že specializační dovednostně orientované vzdělávání tuto
identifikaci významně posiluje, a tak se řízeně zvyšuje kvalita a prestiž činností sociální práce a potenciál
sociálních pracovníků ve vztahu k jejich zaměstnavatelům.
Rozvoj specializací počítá s úzkou mnohaúrovňovou spoluprací se studenty a s využitím mobilitních
aktivit jako nástroje přípravy na výkon povolání.
Projekt zamýšlíme jako modelový – pilotně bude vyvinutý na 3 vybraných univerzitách (Univerzita
Karlova v Praze, Univerzita Palackého v Olomouci, Univerzita Hradec Králové).
Hlavní aktivity, které budeme realizovat:
AKTIVITA 1: Systém specializovaného odborného vzdělávání na úrovni odborníků založený na vývoji a
pilotování specializací a zkoumání profesní identity
SubA1: Vývoj oborových specializací na zúčastněných vysokých školách
SubA2: Systém praxí vycházející z vývoje a pilotáže specializací a definované profesní identity
AKTIVITA 2: Profesionalizace sociální práce - utváření profesní identity sociálního pracovníka
AKTIVITA 3: Výměna osvědčených postupů mezi studenty a učiteli vybraných českých a zahraničních
vysokých škol
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