INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Další vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ v oblasti kariérového
poradenství (CZ.1.07/1.3.00/08.0181)
Žadatel: Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o.
Partneři: Centrum uznávání a celoživotního učení Olomouckého
kraje, Centrum uznávání a celoživotního učení Pardubického
kraje, o.p.s., Centrum uznávání celoživotního učení Jihočeského
kraje, o.p.s., Centrum vzdělanosti Libereckého kraje - zařízení pro
další vzdělávání pedagogických pracovníků, příspěvková
organizace, Krajské centrum dalšího profesního vzdělávání
a Centrum uznávání a celoživotního učení Zlínského kraje, o.p.s.
Realizace projektu: 1. 8. 2009 – 31. 1. 2012
Stručný obsah projektu:
Cílem projektu je vytvořit a pilotně ověřit modulově koncipovaný program dalšího vzdělávání pro
pedagogické pracovníky (DV PP) středních škol, 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. V rámci pilotního ověřování programu budou vyškoleni lektoři, pro které
budou zpracovány metodické materiály. Program bude pilotně realizován s cílovou skupinou cca 38
PP 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.
Specifické 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,
2) vytvořit metodické materiály na podporu výuky průřezového tématu ŠVP Člověk a svět práce,
3) pilotně ověřit připravený program pro kariérové poradce na SŠ,
4) akreditovat program pro kariérové poradce.
Cílová skupina:
Cílová skupina, kterou tvoří pedagogičtí pracovníci středních škol, je v rámci projektu rozdělena na
dvě podskupiny:
a) PP SŠ, kteří na svých školách působí v roli kariérového poradce,
b) PP SŠ, vyučující, kteří realizují průřezové téma ŠVP Člověk a svět práce.
Aby bylo kariérové poradenství na SŠ skutečně prospěšné, je potřebné realizovat jej v obou
uvedených úrovních.

Bližší informace o projektu lze získat na www.karipo.cz.
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.

