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Скандинавська модель соціальної освіти

	Порівняно невеликий досвід нашої держави у сфері організації та надання соціальної допомоги високого рівня тим категоріям населення які її потребують, а також зростаючий взаємозв’язок та взаємозалежність між світовими державами, інтернаціоналізація економіки, культури і науки, загострення глобальних проблем, вирішення яких неможливе без виходу за національні рамки, обумовлюють першочергову можливість вивчення передового світового досвіду в різних сферах суспільного життя, в тому числі і в сфері соціальної роботи. Це дозволить використати ефективні, перевірені часом технології соціальної роботи, наблизить до формування єдиних світових стандартів  надання соціальної допомоги, реалізації спільних проектів і програм.
	Скандинавські країни добре відомі в світі своєю розвинутою системою соціального захисту населення, в основі якої лежить відпрацьована система професійної підготовки соціальних працівників. Це можна проаналізувати на прикладі Швеції, країни з класичною європейською системою соціальної роботи. Структуру професійної підготовки фахівців для соціальної сфери у Швеції можна розглянути на прикладі Ґетеборзького університету. Навчання соціальних працівників триває три с половиною роки. Перший рік починається з викладання суспільних  дисциплін. Студенти розширюють своє розуміння суті та значущості взаємовпливів і взаємо залежностей таких соціальних систем, як індивід-суспільство, визначають свою громадянську позицію. Одним із основних предметів, що викладаються в рамках суспільних дисциплін, є психологія. Наступний блок пов'язаний з вивченням структури суспільства, економіки, соціальної політики, соціології тощо. Далі вивчаються правові аспекти соціальної роботи, політична система держави, її структура.. особливе місце займає підготовка до вирішення методологічних завдань соціальної роботи. Після першого року навчання студенти проходять навчальну практику в соціальних агенціях в якості помічників соціальних працівників, що триває п’ять місяців. Практикою керує наставник – соціальний працівник, що має вищу освіту, спеціальну педагогічну підготовку і практичний досвід соціальної роботи. Він керує 5-7 студентами на протязі всього періоду практики. Після контрольної перевірки результатів практики наставник дає характеристику кожному студенту, і якщо вона задовільна, студент повертається до навчання в університет. На другому році навчання, протягом двох семестрів, студенти поглиблено вивчають соціально-психологічні аспекти професії. В цілому навчальну діяльність можна поділити на два етапи. Перший стосується соціально-психологічних аспектів роботи з особистістю, сім’єю, соціальною групою. Другий етап підготовки концентрується на структурних проблемах, пов’язаних із життєвими ситуаціями: житлом, особистими проблемами, суспільною діяльністю тощо. Під час  навчання широко використовуються стимуляційні методу, які застосовуються для закріплення теоретичних знань у вигляді вправ та ділових ігор, де студенти виступають то в ролі соціального працівника, то в ролі клієнта, і програються основні варіанти їх взаємодії. В кінці семестру коли пройдено основні базові курси, студент має визначитися зі спеціалізацією своєї майбутньої професійної діяльністю.

