SYMPOSIUM
SOCIÁLNÍ
PEDAGOGIKY
Den konání: 28. 11. 2012
Místo konání: PdF MU, Poříčí 31, uč. 30

Téma: Sociální znevýhodnění jako zdroj rizika?
Milí studenti a kolegové, vážení hosté,
dovolujeme si Vás pozvat na 6. ročník Symposia sociální pedagiky na Pedagogické fakultě MU. Letošní setkání je odborně zaměřeno
na problematiku sociálně znevýhodněných jedinců a práce s rizikovými skupinami. Své poznatky Vám budou prezentovat
jak pracovníci katedry sociální pedagogiky, tak především studenti a absolventi oboru Sociální pedagogika na PdF MU.

Program Symposia:
9:00 Zahájení (Jiří Němec)
9:15 – 10:30
• Jedinec v pasti soudobé společnosti
– uvedení do tématu Symposia (Tomáš Čech)
• Bezdomovci. Zasluhují naši pozornost? (Martin Stanoev)
• Práce kurátora pro mládež a dospělé při řešení sociálně
patologických jevů (Dagmar Gasnárková)
10:30–11:30 Zkušenosti ze zahraničí
• Monitoring situace v Tádžikistánu: ПИН, PC a BИЧ
(Martina Vodičková)
• Vzdělávání pedagogů v oblasti multikulturní výchovy
ve stepních školách Krymu (Lenka Gulová a kol.)
11:30 –12:00 Techniky prevence a intervence
• Patová šachie aneb otázky vzájemného soužití figurek
na šachovnici, která je jejich společným místem pro život.
Divadlo utlačovaných nejen na školách šluknovského
výběžku (Lenka Remsová, Petr Čáp)
12:00 – 13:00 – přestávka na oběd

13:00 P odpora spontánního učení dětí ve školách – nabídka
spolupráce na rozvíjení projektu (Petr Vaněk)
13:20 S ociální pedagog do škol – první zkušenosti z praxe
(Petr Soják)
13:40 A ngola a faktory ohrožující osobnostní vývoj dětí
(Lea De-Donová, Martin Lajda, Dagmar Weisbauerová)
14:00 P reventivní a intervenční práce z pozice okresního
metodika prevence (Lucie Šimečková)
14:20 P ráce s rizikovými skupinami v kontextu společenského
poslání Městské policie (David Kadlec)
14:40 P řesahy profesionálního vztahu s klientem do života
sociálního pracovníka (Adéla Vančurová)
15:00 T erénní sociální práce s rodinami ohroženými sociálním
vyloučením v blanenském regionu (Petra Boháčková)
15:20 P ozitiva a negativa kontaktů dítěte v pěstounské péči
se svou biologickou rodinou (Eva Malenovská)
15:40 P ráce s delikventní mládeží z pozice pracovníka
Probační a mediační služby (Petra Straková)
16:00 R asistické projevy na síti Facebook (Zuzana Dubová)
16:20 D
 rogová prevence z pohledu lektora preventivních
programů (Radim Kubík)
16:40 P říklad dobré praxe: systém včasné intervence
na Svitavsku (Jan Buchta)
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