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Centrum uznávání celoživotního učení Jihočeského kraje, o.p.s.,
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Stručný obsah:
Cílem projektu je vytvořit a pilotně ověřit modulově koncipovaný program
dalšího vzdělávání pro pedagogické pracovníky (DV PP) středních škol
(SŠ), který bude zaměřen na rozvoj jejich profesních kompetencí v
oblasti kariérového poradenství. Připravovaný program DV PP se zaměří
na vzdělávání kariérových poradců (KP). Součástí přípravy programu
bude i tvorba studijních materiálů pro účastníky tohoto vzdělávání.
Program bude pilotně realizován s cílovou skupinou pedagogických
pracovníků ze škol žadatele a dalších SŠ sdružených do organizací jeho
partnerů.
Na základě vyhodnocení pilotního ověření bude program dopracován do
konečné podoby a předložen k akreditaci DV PP. Pro podporu vzdělávání
KP na SŠ bude program nabídnut k realizaci zařízením pro DV PP, takže lze
očekávat jeho rozšíření i do dalších krajů, ze kterých není do přípravy
programu nikdo zapojen.

Cíle projektu:
Připravit a pilotně ověřit modulově koncipovaný program DVPP pro učitele SŠ působících v roli kariérového
poradce a připravit metodické materiály na podporu výuky průřezového tématu ŠVP Člověk a svět práce:
1. vytvořit program DVPP pro kariérové poradce na SŠ:
1.1 zpracovat obsahový návrh programu;
1.2 získat a vyhodnotit zpětnovazebné informace k návrhu programu;
1.3 dopracovat program do podoby potřebné jeho pilotnímu ověření;
1.4 zpracovat studijní materiály pro pilotní ověření programu;
2. vytvořit metodické materiály na podporu výuky průřezového tématu ŠVP Člověk a svět práce:
2.1 vytipovat předměty, ve kterých je nejčastěji realizováno průřezové téma Člověk a svět práce na SŠ;
2.2 vytvořit metodické materiály na podporu jeho výuky pro nejméně 5 předmětů;
3. pilotně ověřit připravený program pro kariérové poradce na SŠ:
3.1 připravit lektory pro pilotní ověřování;
3.2 zpracovat metodické materiály pro pilotní ověřování;
3.3 realizovat pilotní ověřování;
3.4 vyhodnotit realizaci, analyzovat zpětnovazebné informace;
3.5 dopracovat konečnou podobu programu pro kariérové poradce
4. akreditovat program pro kariérové poradce
4.1 zpracovat žádost a předložit ji k akreditaci;
4.2 nabídnout připravený program institucím realizujícím DVPP k dalšímu využití.

Cílové skupiny:
Cílová skupina (CS), kterou tvoří pedagogičtí pracovníci středních
škol, je v rámci projektu rozdělena na dvě podskupiny:
• PP SŠ, kteří na svých školách působí
v roli kariérového poradce;
• PP SŠ, vyučující, kteří realizují
průřezové téma ŠVP Člověk a svět práce.

Aktivity projektu:
1) Tvorba vzdělávacího programu DVPP, studijních materiálů a
metodik (08/2009 – 08/2010)
• Vytvoření modulového programu DVPP pro přípravu kariérových poradců na
SŠ v rozsahu nejméně 120 hodin včetně studijních materiálů a metodiky pro
realizaci vzdělávacího programu.
• Obsahově bude program směřovat do následujících oblastí - orientace ve
vzdělávací nabídce a ve světě práce, vstup na trh práce, pracovně právní
problematika, informační zdroje pro kariérové poradenství, potřeby a
požadavky zaměstnavatelů, zařazování témat kariérového rozhodování do
výuky, vedení poradenského rozhovoru, poradenská komunikace, metody
analýzy klientů a práce kariérového poradce se žáky - migranty.

2) Tvorba metodických materiálů na podporu výuky průřezového
tématu Člověk a svět práce (10/2009 – 08/2010)
• Vytvoření metodických materiálů pro učitele předmětů, ve kterých se
nejčastěji realizuje výuka průřezových témat.
• Výstupem aktivity bude metodický materiál
na podporu výuky průřezového tématu
Člověk a svět práce, který bude založený
na rozpracování dobrých příkladů z praxe
a strukturovaný dle vyučovacích předmětů.

3) Pilotní ověření programu DVPP pro kariérové poradce na SŠ
(09/2010 – 08/2011)
• Vzdělávací program včetně studijních materiálů bude ověřen prostřednictvím
pilotní realizace, kterou lektorsky zajistí vybraní členové autorského týmu.
• Frekventanty pilotní realizace bude skupina učitelů ze spolupracujících škol,
kteří buď již plní roli kariérových poradců nebo se na tuto roli připravují.
• V průběhu pilotáže bude systematicky a permanentně shromažďována
zpětná vazba od frekventantů. Sledovány budou především následující
parametry: relevance vzdělávacího programu vzhledem k praxi kariérového
poradce, kvalita lektorů, kvalita studijních materiálů a vhodnost použitých
metod.

4) Příprava vzdělávacího programu k akreditaci (09/2011 – 01/2012)
• V klíčové aktivitě provede tým kontrolu shody vzdělávacího programu s
aktuálními kritérii pro akreditaci programu v systému DVPP a případně
provede potřebné formální korekce.
• Projektový tým pod vedením obsahového manažera zpracuje žádost a
žadatel program předloží k akreditaci, čímž bude splněna podmínka pro
přímou udržitelnost výsledků projektu v období po ukončení podpory z
ESF. Kurikulum vzdělávacího programu včetně studijních materiálů a
metodik bude nabídnuto institucím realizujícím DVPP.
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