Projekt „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje“
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008497

Vzdělávání školních kariérových poradců

Celková doba vzdělávání: 18 měsíců
Zahájení: leden 2019
Ukončení: červen 2020
Celkem hodin: 110 hodin včetně závěrečného semináře + supervize v rozsahu 4 hodiny na 1
účastníka, délka vyučovací hodiny 45 minut

Leden 2019 (22. 1. 2019) – zahajovací seminář – zasedací místnost 16. patro 21. budova
Zahájení vzdělávacího programu, úvodní slovo – zástupce OŠMS
Vývoj kariérového poradenství a trendy v oblasti, Výstupy z dotazníkového šetření P-KAP
- Mgr. Pokorný - 1
Hlavní složky KP (informace, diagnostika, komplexní poradenství), Informační, metodická
a konzultační činnost CKP
- Mgr. Galová, PhDr. Peterková, Mgr. Hašková – 2
Spolupráce kariérových poradců s učiteli odborných předmětů a s třídními učiteli a rodiči
- Mgr. Vlček – 0,5
Spolupráce kariérových poradců s učiteli v oblasti Člověk a svět práce – humanistické pojetí
-

Mgr. Csirke – 0,5

Spolupráce s odborníky z praxe, celostátní trh práce
– Mgr. Galová – 1
Vzdělávání v oblasti poradenské činnosti
-

Mgr. Mařádková – 1

Workshopy na téma kariérového poradenství
-

Mgr. Vlček, Mgr. Parlásek, Mgr. Csirke – 2

Časová dotace: 8 hodin
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Březen 2019 – 4. 3. 2019 - zasedací místnost 16. patro 21. budova
Základy psychologie osobnosti, osobnost pedagoga, podpora pedagogů, spolupráce v pedagogickém
sboru, kompetence, sebepojetí, rozvoj osobnosti.
– Mgr. Bley, Mgr. Havlíková - 8
Časová dotace: 8 hodin

Duben 2019 – 15.4/16.4.2019 – zasedací místnost 16. patro 21. budova
1. den: Komunikace s žáky, komunikace s rodiči, komunikační styly
- Mgr. Karel Opravil - 8
2. den: Verbální a neverbální komunikace
- Mgr. Karel Opravil - 8
Časová dotace: 16 hodin

Květen, červen 2019 – výjezdní – 31.5/1.6., 7.6/8.6, 14.6/15.6
1 den: Vzdělávání zaměření na specifika jednotlivých skupin žáků, včetně žáků se SVP. Vzdělávací
nabídka škol a oborů pro žáky se SVP a zdravotními problémy. Inkluzivní vzdělávání a kariérové
poradenství pro žáky se SVP a pro žáky minorit.
- Mgr. Geryková, PhDr. Peterková – 7
Zadání závěrečné práce na téma Kariérové poradenství v naší škole
- PhDr. Peterková – 1
2. den: Osobnost žáka, studenta. Motivace, volní a charakterové vlastnosti, předpoklady. Možnost
podpory žáků, SPC, PPP, ÚP, lékaři, OSPOD. Komunikace se žáky se SVP. Volba vhodné školy,
korekce rozhodovacího procesu ve vazbě na žákova specifika.
- Mgr. Bley, Mgr. Havlíková - 4
Finanční gramotnost.
- Ing. Ivana Némethová - 4
Vzdělávání bude rozděleno pro pedagogy základních škol (skupina A, C) a pedagogy středních škol
(skupina B).
Časová dotace: 16 hodin pro každou skupinu zvlášť, místo realizace bude včas upřesněno
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Září 2019 – 19. 9. 2019 - zasedací místnost 16. patro 21. budova
Informace o zaměstnavatelích v regionu, český trh práce, zaměstnanost a zaměstnatelnost.
- Ing. Mgr. David Matocha, pracovník Trhu práce ÚP Vsetín - 3
Evropský trh práce
- Mgr. Petra Matochová - EURES poradkyně ÚP Vsetín - 3
Inovativní trendy v KP ze zahraničí
- Bc. Martina Němcová – 2
Časová dotace: 8 hodin

Říjen, listopad 2019 – výjezdní – 11.10/12.10, 18.10/19.10, 7.11/8.11
1. den: Diagnostika, poradenství v práci kariérových poradců, studijní a profesní předpoklady. Práce
s rodinou žáka v procesu volby vzdělávání a povolání.
- Mgr. Petra Mařádková, Mgr. Lenka Hartmanová - 8
2. den: Aplikace dg. testů k identifikaci studijních a profesních předpokladů. Poradenský proces.
- Mgr. Petra Mařádková, Mgr. Lenka Hartmanová - 8
Vzdělávání bude rozděleno pro pedagogy středních škol (skupina A, C) a pedagogy základních škol
(skupina B)
Časová dotace: 16 hodin pro každou skupinu zvlášť, místo realizace bude včas upřesněno

Listopad 2019 – 26. 11. 2019 – zasedací místnost 16. patro 21. budova
Marketingová komunikace a marketingové nástroje v kariérovém poradenství, komunikace s rodiči,
moderní komunikační prostředky, síť institucí, spolupráce, mapování, využití informačních technologií
a multimediálních didaktických pomůcek, výukové programy pro žáky pro volbu povolání.
-

Mgr. Hašková, Mgr. Galová, Mgr. Stojarová - 8

Časová dotace: 8 hodin
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Leden 2020 – 21. 1. 2020 – zasedací místnost 16. patro 21. budova
Stěžejní zaměření jednotlivých profesních odvětví.
-

Mgr. Navrátil – 4

Informační zdroje a práce s informačními zdroji (Zkola, Národní soustava kvalifikací, Národní
soustava povolání).
- Mgr. Galová, Mgr. Stojarová, Mgr. Musilová, Mgr. Hašková - 4
Časová dotace: 8 hodin

Únor 2020 – 6.2/13.2/20.2 (mimo jarní prázdniny) – zasedací místnost 16. patro 21. budova
Osobnost žáka, studenta. Volní a charakterové vlastnosti, předpoklady, motivace.
-

PaeDr. Těthalová – 4– koučovací techniky
Mgr. Vašátová – 4 - metoda zážitkového kariérového poradenství

Vzdělávání bude rozděleno pro pedagogy základních škol (skupina A, C) a pedagogy středních škol
(skupina B).
Časová dotace: 8 hodin pro každou skupinu zvlášť

Červen 2020 – výjezdní – 5.6/6.6.2020
1 den: Závěrečný seminář + odevzdání a hodnocení závěrečných prací na téma Kariérové poradenství
v naší škole + Seznámení s vybranými informačními zdroji - 8 hodin
- Mgr. Galová, PhDr. Peterková, Mgr. Stojarová, Mgr. Musilová, Mgr. Hašková, Mgr. Bley

2. den: Evaluace vzdělávacího programu + předání osvědčení účastníkům programu – 6 hod
- Mgr. Galová, PhDr. Peterková, Mgr. Stojarová, Mgr. Musilová, Mgr. Hašková, Mgr. Bley
Časová dotace: 14 hodin, místo realizace bude včas upřesněno

