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Nový vzdělávací program Sociální pedagogika na VOŠS od 1. září 2018
Ve Vyšší odborné škole sociální v Ostravě po celou dobu jejího trvání úspěšně realizujeme v rámci oboru vzdělání
75-32-N/.. Sociální práce a sociální pedagogika vzdělávací program 75-32-N/01 Sociální práce, a to pro denní,
dálkovou, kombinovanou a distanční formu vzdělávání. Vzdělávací program Sociální práce máme akreditovaný do
31. 8. 2022.
Od 1. září 2018 budeme nově učit podle nového vzdělávacího programu 75-32-N/06 Sociální pedagogika, a to
v denní a dálkové formě vzdělávání.
Vzdělávacím programem 75-32-N/06 Sociální pedagogika chceme rozšířit vzdělávací nabídku školy, a tím reagovat
na aktuální dění a dynamické proměny naší společnosti. Dvoukolejnost v názvu oboru vzdělání Sociální práce
a sociální pedagogika vybízí k diversifikaci, čehož chceme tímto vzdělávacím programem využít. Ve výsledku to
přinese absolventům školy širší uplatnění na trhu práce, tj. nejen v oblasti sociální práce, ale i sebeprofilaci pro
výkon činností ve výchovných a vzdělávacích, zdravotnických a poradenských institucích, a to ve smyslu
pedagogické prevence, sociálně pedagogické intervence, poradenství apod. Reagujeme tím též na legislativní
změny, které nastaly v roce 2014 v souvislosti s novelou zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve
znění pozdějších předpisů, v rámci kterých byly nově vymezeny kvalifikační předpoklady pro výkon některých
profesí v rámci námi realizovaného oboru vzdělání a dosud uplatňovaného vzdělávacího programu Sociální práce.
Nový vzdělávací program Sociální pedagogika je koncipován jako teoreticky praktický, realizovaný formou modulů.
Studenti získají v průběhu studia kvalitní multidisciplinární teoretický základ doplněný o odborné znalosti
a dovednosti nezbytné pro výkon profese sociálního pracovníka, sociálního pedagoga, vychovatele, pedagoga
volného času a asistenta pedagoga. Velké množství praktických zkušeností získají také v rámci odborné praxe,
která tvoří minimálně 25 % časové dotace vzdělávacího programu.
Absolventi najdou uplatnění v různých typech školských, zdravotnických a sociálních zařízení, ve státní správě
i neziskovém sektoru. Může pracovat v zařízeních sociálních služeb, v domovech mládeže, internátech, školních
družinách, školních klubech, střediscích volného času, domech dětí a mládeže, diagnostických ústavech, dětských
domovech, dětských domovech se školou, výchovných ústavech, střediscích výchovné péče, pedagogickopsychologických poradnách, speciálně pedagogických centrech, speciálních školách, rehabilitačních a léčebných
zařízeních, nemocnicích, úřadech práce, sociálních odborech úřadů, věznicích, může vykonávat také činnost
v terénu (protidrogová prevence, práce se skupinami s rizikovým chováním) apod.
Podmínky pro přijetí najdete na www.voss-ova.cz .

Mgr. Michaela Holaňová
garant oboru Sociální práce a sociální pedagogika

Zdroj: vlastní
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Sociální pedagog, sociální pedagogika
Sociální pedagog je odborný pedagog, kvalifikačně zaměřený na děti, mládež i celé spektrum dospělých, v oblasti
pomáhajících profesí. Pojem sociálního pedagoga a s tím spojené chápání této profese však není zcela
jednoznačné. Jednou z hlavních příčin je široká škála možností působení sociálního pedagoga. Jeho náplň práce
se neřídí jasně určenými pravidly jako například učebním plánem nebo přímo danou osnovou. Sociální pedagog
může svou náplní práce připomínat profesi učitele či psychologa. Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách se
zmiňuje o sociálním pracovníkovi, jeho kompetencích a náplní práce. Přímo sociálního pedagoga nedefinuje, ale
svým popisem je mu velmi blízký.
Definování profese sociálního pedagoga lze také skrze charakteristiku funkcí, jeho činností a kompetencí.
Funkce zahrnují dvě hlavní oblasti, a to integrační a rozvojovou:


Integrační funkce znamená práci s lidmi v krizové situaci
či psychosociálním), kteří potřebují odbornou pomoc a poradenství.



Rozvojovou funkcí se rozumí zajištění správného rozvoje osobnosti, a to napříč celou populací.

(v

ohrožení

psychickém,

sociálním

Činnosti v rámci náplně profese sociálního pedagoga jsou velmi různorodé. Od přímé práce s klienty (například
v poradenském procesu), terénní práce, výchovného působení ve volnočasových aktivitách až k nepřímému
působení, jako např. noční služby v některých zařízeních. Odborníci upozorňují, že výchovné procesy z pohledu
sociálního pedagoga nelze chápat izolovaně, je potřeba je vnímat v kontextu jejich celkové podmíněnosti dalšími
složkami (například vývoj jedince).
Kompetence sociálního pedagoga, stejně jako u mnoha jiných profesí, zahrnují určité teoretické a praktické
dovednosti a znalosti a jistou míru etických a morálních zásad. Nevýhodou popisu kompetencí sociálního pedagoga
je velká různorodost náplně práce, která vyplývá z jeho profesních činností. Celkové pojetí jeho práce však vždy
vychází ze zájmů jedince a snahy vést jej k souladu se společenskými požadavky a potřebami.
Do teoretického vybavení sociálního pedagoga by měly být zahrnuty vědomosti širšího společensko-vědního
základu (může zahrnovat oblast psychologie, sociologie, filosofie, pedagogiky, antropologie, zdravotnictví apod.)
a speciální poznatky týkající se přímo pracovních oblastí, jako je sociální pedagogika či výchova ve volném čase.
Mezi hlavní dovednosti sociálního pedagoga patří oblast sociální komunikace, využívání metod sociálně
pedagogické prevence a terapie a nejlépe i dovednosti týkající se různých zájmových oblastí.
Mezi důležité osobní vlastnosti sociálního pedagoga se řadí požadavky na psychickou i fyzickou stránku člověka.
Do psychické oblasti patří empatický, vyrovnaný a celkově trpělivý přístup člověka, vnímavost různých životních
situací i určitá míra kreativity a originality.
V současném chápaní sociální pedagogiky, která je aplikovaným odvětvím pedagogiky, jsou jejím hlavním
předmětem sociální aspekty výchovy a vývoje osobnosti. Sociální pedagogika se zaměřuje především na oblasti
socializace a výchovy, řeší vztahy sociálního prostředí. Snaží se pomáhat ve výchovně-vzdělávacích procesech
v rodině, škole i oblasti volného času a řešit krizové situace a předcházet dysfunkčním procesům. Obecným cílem
sociální pedagogiky je učení a vedení k samostatnosti jedince, podpora chování odpovídající normám a přispívání
ke zlepšení jeho společenských podmínek, ve kterých žije. Snahou je zachování a rozvíjení této disciplíny jako
pomáhající profese.
Zdroj: www.wikipedie.cz

Zdroj: vlastní
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Kaleidoskop
Náš absolvent vždy najde uplatnění…
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Nabízíme


Studujícím v Ostravě – ubytování na Domově
mládeže, který se nachází při naší domovské škole
Obchodní akademii v Ostravě-Mariánských
Horách, Karasova 16. Ubytování je kolejního typu
(bližší informace: www.oao.cz).



K pronájmu učebny, dále prostory s moderním
zázemím pro konání konferencí, odborných
seminářů (VOŠS, Zelená 40A, Moravská Ostrava;
www.voss-ova.cz).



K pronájmu novou odbornou učebnu Snoezelen
(prostor pro stimulaci smyslů). Učebna může být
využita pro lidi s mentální retardací a kombinovaným
postižením, s poruchou autistického spektra, s demencí
apod. Vyloučeno není využití při paliativní péči, tlumení
chronických bolestí (www.voss-ova.cz).

Informace pro zájemce o studium

 Galerii Svět – místo, kde můžete zdarma
vystavovat a prezentovat svou činnost také Vy.

Ke studiu přijímáme bez poplatku za
přihlášku a bez přijímacích zkoušek.
Pokud
již
praktikujete
v oblasti
sociální práce, máte ty nejlepší
předpoklady pro studium.
Těšíme se na setkání s Vámi!
Více na www.voss-ova.cz, kde si můžete
školu virtuálně prohlédnout.

Zaujal Vás obsah našich elektronických novin? Zajímáte se o sociální práci a sociální
pedagogiku. Neváhejte a přijďte k nám studovat, protože sociální práce začíná u nás!
Newsletter, elektronické školní noviny VOŠS Ostrava, ročník 6, č. 1 2018/2019 vychází 30. srpna 2018 ● Tvůrčí tým:
Marcela Tomčíková, Ing. Eva Zátopková a kol. ● Newsletter zasíláme elektronicky spolupracujícím organizacím ● Před
uzávěrkou dalšího čísla vás vyzveme k zaslání příspěvků (pozvánek a jiných materiálů) v délce maximálně 15 řádků, příp.
fotografií (s popisem a uvedením autora nebo zdroje) ● Neneseme odpovědnost za obsah příspěvků ani kvalitu fotografií
zaslaných dopisovateli ● Archiv Newslettru najdete na www.voss-ova.cz
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