UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS
Predmet:
Course title:

Procesi soustvarjanja podpore in pomoči
Co – Creating Process of Support and Help

Študijski program in stopnja
Study programme and level

Študijska smer
Study field

Letnik
Academic
year

Semester
Semester

/

Dodatni letnik

2

Socialno delo, 2
Socialno delo z družino, 2
Socialno delo s starimi ljudmi, 2
Duševno zdravje v skupnosti, 2
Socialno vključevanje in pravičnost na področju
hendikepa, etničnosti in spola, 2

Obvezni - splošni

Vrsta predmeta / Course type
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
Predavanja
Lectures

Seminar
Seminar

60

60

Nosilec predmeta / Lecturer:
Jeziki /
Languages:

Vaje
Tutorial

Klinične vaje Druge oblike
work
študija

Samost. delo
Individ.
work
130

Gabi Čačinovič Vogrinčič

Predavanja / slo
Lectures:
Vaje / Tutorial: slo

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje
študijskih obveznosti:

Prerequisits:

Vpis v program.

Vsebina:

Content (Syllabus outline):

ECTS
10

Kratka zgodovina koncepta pomoči: od
medicinskega modela k procesom soustvarjanja.
Koncept pomoči v socialnem delu: soustvarjanje
pomoči; delovni odnos kot varen prostor za
dogovore v procesu soustvarjanja individualnega
projekta pomoči. Soustvarjanje pogovora, ki je
usmerjen v rešitve. Jezik socialnega dela.
D.Saleebey: perspektiva moči, leksikon krepitve
moči. L. Hoffman: etika udeleženosti. Koncept
odpornosti F.Walsh. Lussi:sistemsko socialno delo:
načela. K. Healy: teorije za prakso socialnega dela:
postmoderno socialno delo.N. Parto, P.O'Byrne:
konstruktivno socialno delo. Doktrina socialnega
dela v procesih pomoči družinam na prvi in drugi
ravni

Temeljni literatura in viri / Readings:





Čačinovič Vogrinčič, G. (2008), Socialno delo z družino. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, str. 3-69.
Čačinovič Vogrinčič, G. (2010), Soustvarjanje pomoči v jeziku socialnega dela. Socialno delo, 94, 4: 239246
Healey Karen (2005). Socal Work Theories in Context. Houndmills: Palgrave Macmillan. Poglavje
Approaches to Knowledge Development and Use, strani 92 – 108.
Mešl, N. (2008), Razvijanje in uporaba znanja v socialnem delu z družino: procesi soustvarjanja
teoretskega znanja v praksi. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, str. 3-60.

Cilji in kompetence:

Objectives and competences:

Študent mora pridobiti kompetence vzpostavljanja
in ravnanja v soustvarjalnih procesih pomoči, ki jih
zagotovi delovni odnos. Obvladati mora jezik
socialnega dela in vse elemente pogovora, ki je
usmerjen v rešitve. Razumeti mora, da je pomoč
družini učinkovita le kot skrbno soustvarjen proces,
ki spoštuje in upošteva kompetentnost družine in
njenih članov.

Predvideni študijski rezultati:
Znanje in razumevanje:
Ravnanje znotraj nove, soustvarjalne paradigme
pomoči, gotovost v strokovnem ravnanju, ki je
socialno delovno. Posedovanje znanja, ki ga zna
prenesti v prakso pomoči.

Intended learning outcomes:
Knowledge and understanding:

Metode poučevanja in učenja:

Learning and teaching methods:

V procesu poučevanja se predavanja povezujejo za
vajami, na način, da so vse vsebine povezana v
del0vnem odnosu med učiteljem in študentom, kot
soustvarjen proces, ki vsakokrat poveže teorijo s
prakso pogovora v delovnem odnosu in
konkretnimi primeri iz prakse.

Načini ocenjevanja:
Način (pisni izpit, ustno izpraševanje,
naloge, projekt)


Izpitni esej - ocenjevalna lestvica –
skladno s Pravilnikom o preverjanju in
ocenjevanju znanja (6-10)

Delež (v %) /
Weight (in %)

Assessment:
Type (examination, oral, coursework,
project):

Pisni izpit
(100%)

Reference nosilca / Lecturer's references:






ČAČINOVIČ VOGRINČIČ, Gabi. Teaching concepts of help in social work : the working relationship =
Učenje konceptov pomoči v socialnem delu : delovni odnos. European journal of social work,
September 2005, vol. 8, no. 3, str. 335-341.
ČAČINOVIČ VOGRINČIČ, Gabi. Die Sprache der Sozialen Arbeit : Postmoderne Redefinition des
Konzepts der Hilfe. V: Soziale Arbeit im 21. Jahrhundert : Perspektiven und Handlungsmöglichkeiten :
Beiträge des Studiengangs Soziale Arbeit der Fachhochschule Technikum Kärnten. Klagenfurt; Laibach;
Wien: Hermagoras: = Celovec: Ljubljana: Dunaj: Mohorjeva, cop. 2005, str. 37-50.
ČAČINOVIČ VOGRINČIČ, Gabi. Socialno delo z družino. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2006. 159
str. ISBN 961-6569-07-4. ISBN 978-961-6569-07-1.

