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Prínos sociálno - psychologických výcvikov pre rozvoj reflektivity u budúcich sociálnych 
pracovníkov a pracovníčok.  
The contribution of social - psychological training for the reflectivity development of 
future social workers. 
 
Kľúčové slová: sociálno - psychologický výcvik, reflektivita, sociálna práca, vzdelávanie v 
sociálnej práci  
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá otázkou rozvoja sociálnych spôsobilostí a zvyšovania 
sociálnej kompetencie budúcich sociálnych pracovníkov a pracovníčok v priebehu ich 
pregraduálnej prípravy v kontexte sociálno - psychologických výcvikov ako integrálnej 
súčasti ich prvo a druhostupňového vzdelávania. Zámerom je poukázať na fakt, že práve 
sociálno -psychologický výcvik a jeho cielený obsah môže v poli skupinovej práce, 
interpersonálnej skúsenosti a emocionálnych zážitkov vytvoriť priestor pre hlbšiu mieru 
reflektivity týchto budúcich pomáhajúcich profesionálov a profesionálok.  
Keywords: social - psychological training, reflectivity, social work, education in social work 
Abstract: The contribution deals with the issue of social skills development and improving 
the social competencies of future social workers during their pregradual preparation in the 
context of socio - psychological trainings as an integral part of their education. The aim is to 
highlight the fact that socio - psychological training and its targeted content can create space 
for a deeper level of reflectivity of these helping professionals in the field of group work, 
interpersonal and emotional experiences. 
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Rodové štúdiá a edukológia v pregraduálnom a ďalšom vzdelávaní sociálnych 
pracovníkov a pracovníčok.  
Gender studies and educology in the pre - gradual and further education of social 
workers. 
 
Kľúčové slová: gender studies, edukológia, sociálna práca, paradigmy, gender 
mainstreaming, emancipácia 
Abstrakt: Príspevok poukazuje na interdisciplinárne vzťahy sociálnej práce, rodových štúdií 
a edukológie, na systémové súvislosti edukatívnej, emacipatórnej a antiopresívnej paradigmy 
v sociálnej práci. Nastoľuje otázku - v akom rozsahu a do ktorého stupňa vysokoškolského a 
ďalšieho vzdelávania je vhodné včleniť poznatky z rodových štúdií a edukológie. Skúsenosti 
autorky z výučby rodových štúdií a edukológie v odbore sociálna práca ilustruje vybranými 
príkladmi. 
Keywords: gender studies, educology, social work, paradigm, gender mainstreaming, 
emancipation  
Abstract: The contribution shows the interdisciplinary relations of social work, gender 
studies and educology, the system connection of educating, emancipating and anti-oppressive 
paradigm in social work. That raises question - in what extent and to which degree of higher 
and further education is it appropriate to incorporate knowledge of gender studies and 
educology. The author experiences of teaching gender studies and educology in the field of 
social work is illustrated by selected examples. 
 
 


