INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Projekt Středního odborného učiliště DAKOL, s.r.o. z Petrovic u Karviné
podpoří kariérové poradenství na středních školách v několika krajích České
republiky
Ve dnech 19. – 20. 1. 2012 proběhla v Petrovicích u Karviné
závěrečná
konference
projektu
„Další
vzdělávání
pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového
poradenství“. Projekt byl realizován v rámci Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost od srpna
2009 do ledna 2012 v šesti krajích České republiky – v
Moravskoslezském, Libereckém, Pardubickém, Olomouckém,
Zlínském a Jihočeském kraji. Hlavním realizátorem projektu
bylo Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. z Petrovic u
Karviné.
Dobrá práce kariérového poradce může významným způsobem ovlivnit život žáka střední
školy. Cílem projektu bylo tedy vytvoření programu dalšího vzdělávání pro pedagogické
pracovníky středních škol se zaměřením na rozvoj profesních kompetencí v oblasti
kariérového poradenství. Součástí byla také tvorba studijních materiálů pro účastníky tohoto
vzdělávání. V nově vytvořeném programu dalšího vzdělávání získají pedagogové užitečné
poznatky a dovednosti pro poskytování kariérového poradenství žákům přímo na škole.
Pilotní ověření programu dalšího vzdělávání probíhalo v minulém roce od února do března
s cílovou skupinou 38 pedagogických pracovníků středních škol z několika krajů České
republika. V květnu 2011 byl program předložen k akreditaci na MŠMT ČR. Dne 14. 7. 2011
byla Střednímu odbornému učilišti DAKOL, s.r.o. udělena akreditace k provádění
vzdělávacího programu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro kariérové poradce
na SŠ a vydávání osvědčení o jeho absolvování. Na podzim minulého roku podali žádost o
akreditaci další čtyři partneři projektu – centra dalšího vzdělávání Zlínského, Libereckého,
Olomouckého a Pardubického kraje. Program bude nabídnut k realizaci také dalším
zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, takže lze očekávat jeho rozšíření i
do dalších krajů, ze kterých nebyl do přípravy programu nikdo zapojen. Zajímavým výstupem
projektu jsou rovněž metodické materiály
na podporu výuky průřezového tématu
Člověk a svět práce v předmětech Český
jazyk a literatura, Občanská nauka,
Ekonomika, Technologie a Odborný výcvik,
které mohou používat nejen kariéroví
poradci, ale především pedagogové v rámci
výuky daných předmětů. Bližší informace o
projektu lze získat na www.karipo.cz.
Projekt je spolufinancován Evropským
sociálním fondem a státním rozpočtem
České republiky.

