„Metodika a koordinace kariérového poradenství v JMK“

Cíle a přínosy
 kvalitní přenos informací mezi aktéry kariérového poradenství napříč školami různých stupňů
 zvýšení kvality poskytování kariérového poradenství na školách a odborný rozvoj
pedagogických pracovníků
 budování povědomí všech relevantních cílových skupin o tématu kariérového poradenství a
umožnění jeho využívání s cílem minimalizovat negativní dopady nevhodně zvolené
vzdělávací cesty/kariérní dráhy.
 vyšší připravenost absolventů SŠ a VOŠ na úspěšný vstup na trh práce.

Cílové skupiny



pedagogové, výchovní poradci, kariéroví poradci, školní psychologové
veřejnost, žáci, zákonní zástupci žáků

Spolupracující subjekty


ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ, ÚP, zaměstnavatelé

Hlavní oblasti aktivit
A) METODICKÁ PODPORA ŠKOLÁM (SŠ, ZŠ)
1) vzdělávací aktivity pro pedagogické pracovníky – interaktivní semináře, workshopy





konkrétní oblasti trhu práce, vývoj trhu práce, poznávání profesí
sebepoznání
poradenský proces
možnosti zařazení tématu kariérového poradenství do výuky, spolupráce s ostatními
pedagogy

2) modelové programy na školách pro žáky



skupinové programy pro žáky s tématy sebepoznání, poznávání profesí, trhu práce,
návik sebeprezentace a další modelové situace
pedagogický pracovník získá k těmto programům metodiku, s výstupy následně může
pracovat dále ve výuce nebo při individuálním poradenství

3) sdílení a tvorba metodických materiálů pro výuku tématu „Člověk a svět práce“ a pro
individuální práci se žáky v rámci kariérového poradenství




širší zpřístupnění již existujících kvalitních materiálů
přenos zahraničních zdrojů
vlastní tvorba materiálů

4) individuální podpora pedagogických pracovníků


možnost využít konzultace při realizování kariérového poradenství a výuky „Člověk a
svět práce“

B) PODPORA VEŘEJNOSTI – INFORMACE A SEBEPOZNÁNÍ
 test struktury schopností pro žáky 8. tříd (nově vznikající produkt ve spolupráci s FSS
MU)
 rozšíření existující informační podpory ve formě portálu
 individuální konzultace pro žáky, rodiče a veřejnost

C) PODPORA SPOLUPRÁCE ŠKOL (ZŠ, SŠ) A SUBJEKTŮ TRHU PRÁCE
•

setkávání pedagogických pracovníků a žáků s odborníky z praxe, poznávání profesí

D) partnerství a dobrá praxe
•

konference o kariérovém poradenství na základních a středních školách

•

platforma pro pravidelné setkávání a výměnu zkušeností

