Požadavky k absolvování předmětu Pastorační praxe
Cílem odborné praxe je seznámení se s organizací a obsahem pastorační práce v konkrétním zařízení.
Praxe probíhá formou pozorování a následně aktivního zapojení se do pastorační činnosti daného
zařízení. Pro získání zápočtu je třeba:
1) absolvovat 80 hodin praxe v zařízení, kde působí pastorační pracovník
zařízení si vybírá student/ka samostatně, příp. na základě doporučení vyučujícího praxe. Podmínkou
je, že musí jít o zařízení, kde pastorační pracovník oficiálně působí. Student/ka se nejprve seznámí s cíli
organizace, pozicí a pracovní náplní pastoračního pracovníka v něm a dle možností se aktivně zapojí
do pastorační činnosti. Náplní praxe může být i vlastní pastorační činnost, pokud již student/ka někde
pastoračně působí.
2) vypracování zprávy z praxe po ukončení praxe - osnova
A/ termín praxe
identifikační údaje:
charakteristika zařízení:

název zařízení, adresa
zřizovatel, cílová skupina
oblasti pastorační činnosti a její personální zajištění
práce pastor. pracovníka: jaké činnosti vykonává, jaké znalosti a dovednosti
jeho práce vyžaduje

B/ reflexe praxe:

přehled Vámi vykonávaných činností (stručný popis)
vyhodnocení získaných profesních dovedností a poznatků
vlastní postřehy k činnosti zařízení,
jak zařízení naplňuje své pastorační poslání

- část A zpracujte v rozsahu 1-2 strany; část B v rozsahu min. 3 stran
Zprávu z praxe zasílejte emailem do:

do 5. 5. 2019, pokud jdete ke státnicím v červnu
do 19. 6. 2019 pokud jdete ke státnicím v září
do 20. 8. 2019 pokud pokračujete ve studiu.

3) předložení dokladu o splnění praxe - formulář je k dispozici na webových stránkách odd. praxe
4) účast na závěrečném kolokviu
Kontakt na vedoucího praxe:

Mgr. Magdalena Ehrlichová, tel.: 38 777 3516
e-mail: ehrlich@tf.jcu.cz, kancelář č. 4.49 – III. patro
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