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METODICKÉ POKYNY A POŽIADAVKY NA PRAX
Študijný odbor sociálna práca (Bc.)
DENNÉ A EXTERNÉ ŠTÚDIUM

Odborná prax 2 – povinná
2. ročník (4. semester)
Špecializované výučbové zariadenie pre absolvovanie praxe:
Zariadenia sociálnych služieb, zariadenie sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately,
mimovládne organizácie.
Rozsah praxe: 120 hodín (z toho 90 hodín výkon odbornej praxe v špecializovanom
výučbovom zariadení)

Ciele odbornej praxe 2:
Zámery odbornej praxe z hľadiska
vzdelávateľa
Spoznanie organizácií a inštitúcií v oblasti
sociálnej práce
Spoznanie úlohy a miesta sociálneho
pracovníka/pracovníčky
v organizácii/inštitúcii v oblasti sociálnej
práce
Spoznanie rôznych typov klientov
sociálnej práce
Rozvinúť schopnosť sebareflexie vlastnej
práce

Vytvoriť priestor pre prepojenie teórie a
praxe

Ciele praxe tzv. výkonový štandard vo vzťahu
k študentovi/študentke (výsledky vzdelávania)
 študent/študentka identifikuje
organizácie/inštitúcie v oblasti sociálnej
práce, ich úlohy, poslanie, činnosť
 študent/študentka vie charakterizovať
miesto, úlohy a špecifiká sociálnej práce
v organizácii/inštitúcii
 študent/študentka vie charakterizovať
a identifikovať špecifiká klientov v sociálnej
práci
 študent/študentka vie zhodnotiť
individuálny prínos praxe pre vlastný
profesijný rast
 študent/študentka vie formulovať
a evalvovať individuálne edukačné ciele
vlastnej odbornej praxe
 študent/študentka vie identifikovať,
aplikovať a konfrontovať vedomosti a
zručnosti v praxi
 študent/študentka vie identifikovať,
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Rozvoj profesijnej identity

Vytvoriť priestor pre rozvoj kompetencie
v práci s klientmi v rôznych oblastiach SP

aplikovať a konfrontovať poznatky
nadobudnuté praxou v teórii
 študent/študentka je stotožnený/á
s poslaním a hodnotami profesie sociálnej
práce
 študent/študentka si uvedomuje potenciál
a riziká spojené s výkonom profesie sociálna
práca
 študent/študentka disponuje
kompetenciami pre prácu s klientom
v rôznych oblastiach výkonu sociálnej práce
v súlade s profilom absolventa/ky
definovaným v opise študijného odboru
3.1.14 Sociálna práca

Obsah odbornej praxe 2:
Odborná prax zahŕňa: (spolu 120 hodín)
90 hodín
- štúdium dokumentácie o klientoch,
- výkon odbornej praxe v špecializovanom výučbovom zariadení.
30 hodín
- príprava študentka/študentky na výkon odbornej praxe,
- evalvácia odbornej praxe študenta/študentky,
- účasť študenta/študentky na predpraxovom a popraxovom seminári.

Tútor/tútorka odbornej praxe 2:
Tútor/tútorka odbornej praxe (odborník/odborníčka poverený/poverená vedením
študentov a študentiek na odbornej praxi):
- poskytuje odborné informácie o pracovisku a klientoch, metódach,
- poskytuje organizačné informácie,
- usmerňuje v práci s klientom,
- sprevádza- môže sa na neho študent/študentka obrátiť keď potrebuje,
- vytvára priestor na rozvoj kompetencií,
- dáva spätnú väzbu, reflektuje, čo sa študent/študentka učí, čo robí,
- kontroluje,
- hodnotí študenta/študentku,
- slúži ako vzor,
- je v kontakte so školou.
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Pre udelenie kreditov a hodnotenia za absolvovanú prax je nutné predložiť:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

potvrdenie o absolvovaní praxe (príloha 1)
identifikačné údaje špecializovaného výučbového zariadenia (príloha 2)
charakter sociálnej práce a sebareflexia študenta/študentky (príloha 3)
správa z praxe (príloha 4)
potvrdenie o dobrovoľníctve (príloha 5)
potvrdenie od zamestnávateľa (príloha 6)
povinná účasť na predpraxovom a popraxovom seminári
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