
 

Pozvánka na seminář 

Podpora reflexivity a participace ve výuce 

sociální práce 

Pro koho: Učitele a doktorandy oboru Sociální práce 

Kdy: 21.dubna 2023, 10-16.30hod. 

Kde: FHS UK, Pátkova 2137/5, 182 00, Praha 8 – Troja, místnost č.2.23. 

 

Vážené kolegyně a kolegové, 

dovolujeme si Vám nabídnout seminář, který je jednou ze společných aktivit ASVSP a týmu 
mezinárodního programu Erasmus plus INORP.  Záměrem semináře je představit proces a dílčí 
výstupy projektu, spolu s účastníky vyzkoušet v rámci projektu navržený metodický rámec 
vzdělávání k podpoře reflexivity a participace, a na základě společné zkušenosti a zpětné vazby 
účastníků tento rámec adaptovat pro širší použití v oboru, včetně práce lidí v komunitách či 
svépomocných skupinách. 
 
Seminář bude pro max. 20 účastníků. V první části programu budou nabídnuty materiály, 
zkušenosti, případové studie a další zdroje, vytvořené společně v průběhu projektu v Irsku, 
Belgii, Finsku, Portugalsku a ČR. Dále bude představen metodický rámec, který si všichni 
společně mohou vyzkoušet. Tato část bude probíhat interaktivně a zkušenostně podle zájmu 
o konkrétní témata, která si účastníci přinesou či vyberou, a vytvoří kolem nich malou 
reflexivní skupinku. Příkladem takových témat může být sociální znevýhodnění u lidí                          
z konkrétní cílové skupiny (např. uprchlíci, lidé s mentálním postižením, senioři), kde by 
účastníci chtěli podpořit participaci a reflexivitu k lepší spolupráci, ale i třeba mlčení a pasivita 
studentů v nějakém předmětu, které by učitelé rádi „prolomili“. V poslední části pak budou 
lektoři sbírat v diskusi zpětnou vazbu a náměty na zlepšení metodického rámce                                                  
a vypracovaných vodítek. Zkušenost ze semináře a poskytnuté materiály mohou účastníci 
využít pro svou vlastní učitelskou či lektorskou práci a dále je šířit. 
 
Lektorský tým povede prof. Walter Lorenz, dalšími účastníky budou doc. Monika Bosá, doc. 
Zuzana Havrdová a Mgr. Monika Čajko-Eibicht.  
 
Celodenní občerstvení, včetně oběda pro účastníky bude zajištěno na místě.  
 
Přihlášky prosím zasílejte na adresu vzdelavani@asvsp.org do konce března 2023.  
V přihlášce uveďte: 

- Jméno a příjmení 



-  předměty Vaší výuky, příp. téma Vaší dizertace (u doktorandů),  
- název školy na níž působíte  
- vaše kontakty – mobil + email 
- své náměty na témata, která byste na semináři chtěli probrat (pokud již máte představu) – 

případně je i možno napsat přímo lektorům před seminářem 
 
Přijetí k účasti bude potvrzeno emalem. Zájemci, kteří se přihlásí po naplnění kapacity budou zařazeni 
mezi náhradníky.  
Prosíme přihlášené, kteří se nakonec nebudou moci zúčastnit, aby se ozvali co nejdříve, abychom 
mohli nabídnout místo dalším v pořadí.  
 
 
Těšíme se na diskusi! 


