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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
 

představujeme Vám 2 .  číslo Zpravodaje Expertn í  komory

kariérového poradenstv í  (EKKP). Tentokrát vycház í  ve specifické
době  koronavirové  krize. Současná  situace otev írá  hlubší  otázky

nad t ím, jak bude do budoucna vypadat svět a trh práce, jaké
profese potenciá lně  zaniknou, popřípadě  jaké  nové  se třeba i

nečekaně  vynoří  jako nová  pří lež itost pro uplatněn í  l id í  a jejich

know-how. O tom, jak současná  doba ovlivnila přemýš len í
kariérových poradců ,  ale i uč itelů  a ředitelů  škol, si můžete přečíst

právě  v  tomto zpravodaji. EKKP sdružuje organizace, které  se

tomuto oboru věnuj í  v  praxi, ať  už  směrem ke školám a jejich

žákům, tak k  dospě lým klientům. Mnohé  principy jsou totiž  v  této

č innosti totožné ,  bez ohledu na věk lid í ,  se kterými kariérový
poradce pracuje.

 

Odborníci na kariérové poradenství už před aktuální krizí upozorňovali

na fakt, že je potřeba připravit lidi na to, že je na trhu práce

čeká  množství nejistot, že je potřeba zapomenout na tzv. lineární
kariéru (tj., jakou kvalifikaci jsem získal/a ve škole, s tím si vystačím do

konce života). Signály, že se budou dít různé výkyvy na zcela

globalizovaném trhu práce, byly minimálně od ekonomické krize v roce

2008 zřejmé, i když nikdo nedokázal předpovědět, co konkrétně se

odehraje. Aby lidé takové výkyvy a nejistoty zvládali, je potřeba, aby

pro to byli vybaveni určitou odolností. Kariérové poradenství, jak mu

my v  EKKP rozumíme, vede klienty k  tomu, aby dokázali identifikovat

svůj potenciál nezávisle na aktuálním kontextu jejich práce. Díky tomu

pak mohou flexibilněji přemýšlet, jak uplatnit svou odbornost v  nově
vzniklých situacích. Kariéru nevnímáme jako nekonečný žebřík vzhůru,

to už je dávno přežitý koncept, ale jako celoživotní proces, během

něhož se učíme a získáváme nové zkušenosti a neseme zodpovědnost  

ÚVODNÍ  SLOVO
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za to, jak s  nimi v  životě naložíme (viz Stanovisko EKKP, kde formulujeme další principy kariérového

poradenství). Těžko dnes může někdo očekávat, že se život vrátí do stejných podmínek, jaké byly před

aktuální krizí. Svět se proměnil, jak konkrétně, to možná ani nejsme schopni hned vyhodnotit. 

 

Kariérové poradenství lidem různého věku vytváří podporu v tom, aby se v různých životních etapách

mohli zastavit a zorientovat se sami v  sobě a svých plánech. Jakými novými zkušenostmi vybavila

současná krize Vás? Jak se změnil Váš pohled na to, čemu se chcete v životě věnovat?

 

Pevné zdraví a mnoho úspěchů!

Za EKKP Silvie Pýchová

SYSTÉM KARIÉROVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ  NA

VYSOČINSKÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH

 Audit – zjištění stavu kariérového poradenství v dané škole.

 Vytvoření plánu rozvoje na daných školách podle výsledku auditu a potřeb školy.

 Vstupní intenzivní vzdělávání koordinátorů KP zapojených škol (pět dní) – jedna osoba za školu,

která bude po proškolení koordinovat KP ve škole podle vytvořeného plánu.

 Řízení aktivit KP ve škole podle vytvořeného plánu.

 Příprava a vedení kroužku KP pro žáky.

 Vyhodnocení plánu KP na konci školního roku a jeho obměna podle potřeby.

 Příprava na regionální soutěž škol v poskytování služeb KP žákům a účast v soutěži.

 Vyhodnocení aktivit projektu ve škole a vytvoření funkčního plánu KP pro danou školu.

Vysočina Education je partnerem projektu C4PE – Concepts for Professional Education in Border

Regions, v  rámci programu Interreg VA Rakousko – Česká republika, a je hlavním garantem aktivity

T2. V  následujícím textu naleznete představení celého projektu, popis dopadu covidové pandemie

na jeho průběh a konkrétní příklad dobré praxe s pořádáním webináře. 

 

Hlavním smyslem aktivity T2 je na pěti vybraných základních školách v  Kraji Vysočina zavést

ucelený systém kariérní podpory žáků prostřednictvím následujících kroků resp. aktivit:

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

 

V průběhu celého projektu je zapojeným školám poskytována odborná mentorská podpora (hlavně
koordinátorům) ve spolupráci s  organizací EKS. Dále se učitelé zúčastní jednodenních exkurzí do

dolnorakouských škol a v plánu je i vícedenní stáž do Skandinávie (Finsko – Tampere).

 

Záměrem je i příprava návrhu vzdělávacího programu v systému DVPP pro kariérové poradce (ve

spolupráci s Pädagogische Hochschule NÖ), která je rovněž partnerem projektu. Součástí aktivity

T2 je i činnost pracovní skupiny, která je složena především ze zástupců HK, ÚP, Czech Investu, SP

ČR atd., jejíž členové organizují aktivity pro žáky základních škol v oblasti KP ve spolupráci s firmami

v regionu.

Vysočina Education

http://komorakp.cz/wp-content/uploads/2020/04/Stanovisko-EKKP_fin%C3%A1ln%C3%AD.pdf
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Speciální program KP pro všechny žáky 6., 7. a 8. tříd (program absolvují všichni žáci).

Zapojení zážitkového učení prostřednictvím příběhů/filmů (např. z  festivalu Jeden svět na

škole…).

Kroužek pro žáky 3. třídy se zapojením rodičů a založením portfolií žáků.

Propojení kroužků s praktickými činnostmi žáků pro různé třídy, využití vybavení školy (např. Lego

Mindstorm…).

Exkurze do podniků a firem, diskuse se zástupci firem a návštěvy středních škol (dny otevřených

dveří).

Na základě pilotáže systému kariérového vzdělávání plánujeme vytvořit platformu – učící se síť pěti

základních škol (dlouhodobější koncept). Tato síť bude nadále využitelná pro další školy v kraji.

 

Pandemická situace spojená s uzavřením škol a omezeními shromažďování osob zastihla projekt ve

fázi, kdy v  zapojených školách byly žákům poskytovány služby kariérového poradenství
prostřednictvím kroužků kariérového poradenství (viz 5. bod výše). Školám byla ponechána volnost

ve výběru žáků, aktivit i formě kroužku (viz pojetí kroužků níže). Přibližně v  polovině trvání kroužků
měli jejich vedoucí, kteří jsou většinou i koordinátory KP na svých školách, sdílet svoje zkušenosti

na společném setkání zapojených škol s  mentory, kteří jim po celou dobu trvání projektu, tedy i při
realizaci kroužků, poskytují metodickou a poradenskou podporu. Organizátoři setkání se rozhodli

pro uskutečnění setkání formou webináře s  obavou, zda pedagogové škol zatížení náročnějšími

přípravami pro domácí vyučování budou ochotni svoji energii i čas věnovat sdílení zkušeností touto

cestou. Obavy se ukázaly jako zbytečné, webináře se účastnili všichni vedoucí kroužků v některých

případech i ředitelé škol.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Během online setkání zástupci jednotlivých škol představili dosavadní průběh kroužků KP a

informovali o dalších plánovaných aktivitách. Celá skupina se již dobře zná z  předchozích setkání i

z  absolvovaného pětidenního vzdělávání pro koordinátory kariérového poradenství ve školách a

svými zkušenostmi se vzájemně inspirovali. Pestrost činností i pojetí kroužků na jednotlivých

školách je patrná z aktivit realizovaných i plánovaných:

 

 

Přestávky v  přímé činnosti se žáky zapojené školy využívají pro práci s  plány kariérového

poradenství na svých školách. Aktivity KP vysvětlují kolegům a koordinují je tak, aby se neopakovaly

v různých předmětech, aby měly posloupnost a návaznost a aby každý žák obdržel podporu, která je

pro absolventa školy plánovaná.

ZŠ Přibyslav

ZŠ T.G. Masaryka Moravské Budějovice

ZŠ Žďár nad Sázavou, Švermova 4

ZŠ a MŠ Košetice

ZŠ T.G. Masaryka Jihlava

Seznam pilotních škol:
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Dalším zajímavým bodem programu webináře byla práce se změnou. Přichystaná aktivita podnítila

účastníky zamyslet se nad konkrétní zkušeností, kdy změnu zažívali. Součást setkání tvořila i práce

s metaforou a emocemi. Jelikož v  současném světě převažuje změna nad stálostí, aktivita

směřovala k tomu, aby s ní účastníci dokázali lépe pracovat a podpořit u svých žáků kompetenci

zvládání změn. Lektorka také představila obvyklé fáze prožívání změny a reakce, které napomáhají
jejich úspěšnému zvládnutí.
 

Ačkoli se jednalo o první webinář pro tyto účastníky, do sdílení i připravených aktivit se zapojili

s  velkým nasazením (pokud to technické podmínky umožnily) a pozitivně hodnotili možnost se

alespoň virtuálně setkat.

ONLINE PORADENSTVÍ  V PRŮBĚHU KARANTÉNY

I PO NÍ

V následujícím rozhovoru s psycholožkou a kariérovou poradkyní PhDr. Norou Jakobovou jsme se

podívali pod pokličku online kariérového poradenství. V rozhovoru zazněly konkrétní nevýhody i

výhody tohoto typu poradenství, ale i konkrétní nástroje, které lze využít v praxi. Zamyšlení se nad

dopadem koronavirové karantény na poradenství, ale i nad posílením významu školního kariérového

poradenství, čtěte níže.

 

Jaký je podle Vás největší rozdíl mezi offline a online poradenstvím?

Hlavní rozdíl vnímám v tom, že online poradenství poskytuje omezenější možnost posilovat kontakt

a vzájemné „napojení se“ s klientem pomocí podání ruky při uvítání, sdílení společného fyzického

prostoru, určité „energie“ místa apod. Také je ochuzené vzájemné vnímání neverbálních signálů.

Jiné rozdíly pak souvisí s  formami a metodami, které můžeme používat. Některé techniky (např.
práce s  kartami) v  klasické podobě není možné použít. Avšak existují i způsoby, jak si i s  tímto

poradit a najít online alternativu.

 

V čem vidíte výhodu v rámci online poradenství?

Výhodu spatřuji v možnosti „naživo“ nabídnout širokou paletu online nástrojů. Počínaje testy, přes

zdroje informací až k  sebepoznávacím aktivitám. Je to prostředí, které mladá generace, se kterou

pracuji, využívá běžně, takže je jim blízké. Online poradenství může například poskytnout prostor a

možnost zaznamenávat si své kompetence do pevného přehledného tvaru, poslouchat podcasty a

sledovat videa s představením profesí apod. Také můžeme více aktivizovat klienta pomocí odkazů,

které si otevře rovnou při rozhovoru, provést ho určitými databázemi. Výhodou pro poradce je

možnost improvizovat, vyzkoušet si nové nástroje. V  neposlední řadě si i poradce i klient rozvinou

své ICT kompetence, které si pak přenesou do jiných oblastí života.

 

 

Centrum kompetencí
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Změnila se nějak poptávka po poradenských službách ze strany žáků v  době nouzových

opatření?

Poptávka po poradenských službách, včetně kariérového poradenství, je nyní mírně vyšší. Odvíjí se

většinou od rytmu školního roku, kdy například v  době začátku karantény bylo na naší škole období
volby seminářů na příští školní rok, takže jsme konzultace převedli do online prostoru. Poptávka

nyní vzrostla s  ohledem na to, že studenti trávili více času doma a měli čas o sobě a své
budoucnosti více přemýšlet. Stejně tak potřebovali poradit s  time managementem, zacházením se

stresem a nejistotou.

 

Jaká témata v rámci kariérového poradenství řeší žáci nejčastěji?

Žáci nejčastěji řeší téma svých kompetencí, talentů, životních cílů, poslání či smyslu. Hledají, na co

jsou dobří a následně co z  toho by bylo možné využít ve své budoucí profesi. Objevuje se téma

nejistoty z budoucnosti, téma skloubení pracovního a osobního života, náročnosti jednotlivých

oborů na čas a kvalifikaci. Také se setkávám s  tématem měnícího se trhu práce, digitalizace.

Studenti se rovněž zamýšlí nad možnostmi poznat budoucí profesi v  praxi (stáže, praxe,

zprostředkovaná zkušenost apod.). Někdy řeší dilema mezi dvěma obory či konflikt jejich představy

s představami rodičů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokázala byste vybrat 3 nejoblíbenější nástroje, které používáte v rámci online konzultací?

V  rámci online konzultací ráda nyní nově používám karty Points of you, které lze využít pro jiný
pohled na svoji situaci a svá témata. Jsou hravé a blízké využití karet v  offline prostředí. Druhou

techniku z  ranku testů bych vybrala www.proskoly.cz, kde je online dotazník Volby povolání.
Využívám jej jako doplňkovou metodu, líbí se mi na něm možnost srovnat pohled studenta na sebe

sama, rodiče a kamaráda. Z  oblasti informačních databází mám ráda www.infoabsolvent.cz

v  kombinaci s  databází z webu Národní soustavy povolání. Umožní studentům získat konkrétní
představu o oborech a následných profesních uplatnění v životě.

 

Dokážete odhadnout, v  jaké míře zařadíte online poradenství do svého portfolia služeb po

ukončení nouzových opatření?

Určitě většinu nového, co jsem se naučila, moc ráda využiji i v „běžném“ režimu. Online nástroje

jsem do určité míry využívala i před karanténní situací, ale nyní jsem se obohatila o velké množství
nástrojů, inspirace a zdrojů. Tak by bylo škoda je nevyužít a „své“ studenty o to ochudit.

 

Jaký vliv má, podle vás, aktuální stav na další rozvoj kariérového poradenství ve školním

prostředí?

Jsem přesvědčena, že vliv bude vesměs pozitivní. Vnímám, že v rámci odborných kruhů dochází díky  

Online poradenstv í  může například poskytnout prostor a

možnost zaznamenávat si své  kompetence do přehledného

tvaru, poslouchat podcasty a sledovat videa s představen ím

profes í  apod. Také  můžeme v íce aktivizovat klienta pomoc í

odkazů ,  které  si otevře rovnou př i  rozhovoru.

https://www.points-of-you.com/play/welcome
https://www.proskoly.cz/
https://www.infoabsolvent.cz/
https://nsp.cz/
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aktuální situaci k  velkému sdílení zkušeností, oživení online komunit, a tím pádem rozvoji odborné
práce. Z globálnějšího hlediska předpokládám, že se změny ve společnosti otisknou do změn na trhu

práce. Následně přijde na řadu role kariérových poradců, kteří budou ve školách pomáhat klientům

se v těchto změnách vyznat, vyrovnat a počítat s nimi.

 

A závěrečná otázka, která tolik nesouvisí s  omezeními, ale spíše celkovým nastavením

v českém školním prostředí… Jak podle Vás lze posílit význam kariérového poradenství mezi

pedagogy?

Myslím, že význam kariérového poradenství posílí zejména přímá spolupráce kariérového poradce

s  učiteli v  dané škole. Jejich zapojení do celého procesu, aby pochopili, že se nejedná o oddělené
aktivity kariérového poradce, ale že v  tomto procesu hrají nemalou roli i oni samotní. Výborné je

využívat průřezová témata, mezioborovou spolupráci, vytvářet společné aktivity a projekty

v  tandemu učitel – kariérový poradce. Udělat celoškolský seznam všech aktivit, které se pro

kariérové poradenství v dané škole dějí včetně etxtrakurikulárních aktivit. Takto se může zviditelnit

šíře témat a převede se do praxe. Pozici pak posílí konkrétní výsledky práce kariérových poradců a

učitelů samotných. Díky nim bude zřejmé, k  čemu je kariérové poradenství prospěšné, že má
neotřesitelné místo ve školách, a učitelé i poradci jej budou motivovaní dále rozvíjet.

Medailonek: PhDr. Nora Jakobová

V oblasti kariérového poradenstv í  pracuji od roku 2007,

aktivně  jej provozuji na Gymnáziu Jana Palacha v Praze (GJP),

kde působ ím jako školn í  psycholožka, kariérová  poradkyně ,

metodička prevence a vedouc í  Školn ího poradenského

pracoviště .  Kloub ím jej velmi dobře se svým systemickým

konstruktivistickým psychoterapeutickým přístupem a

příklonem k artefiletickým technikám. GJP bylo několikrát

oceněno Národn í  cenou kariérového poradenstv í .  Jsem

drž itelkou certifikátu Švýcarské  metody mapován í

kompetenc í  CHQ  a č lenkou Sdružen í  pro kariérové

poradenstv í  a kariérový  rozvoj. Jsem přesvědčena, že každý

může být autorem svého ž ivota, kariérové  poradenstv í  je

spolupráce a tvoř ivá ,  imaginaci posiluj íc í  cesta.
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PODPORA PORADCŮ  NA ŠKOLÁCH K REALIZACI

ONLINE KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ

Následující text přináší vhled do metodické podpory kariérových a výchovných poradců k realizaci

online kariérového poradenství ve Středočeském kraji. Představeny jsou i dva konkrétní příklady

dobré praxe ze základní i střední školy. 

 

Metodická podpora kariérového poradenství ve školách Středočeského kraje je realizována

systematickou činností skládající se z  projektové činnosti a z činnosti z  oblasti dalšího vzdělávání
pedagogů. Základ metodické podpory tvoří konzultace kariérových a výchovných poradců
s  odborným konzultantem. Tyto konzultace byly ze škol přesunuty do online prostředí Microsoft

Teams. Obsahem těchto konzultací byly možnosti realizace online kariérového poradenství pro žáky

v době distanční výuky.

 

Kariéroví a výchovní poradci se zaměřili na využití vytvořených elektronických metodických

materiálů, na využití webových aplikací, odkazů a na online individuální kariérové poradenství.
 

Online komunikace kariérových a výchovných poradců se žáky pomocí chatu či elektronickou

poštou umožňuje individuální zpětnou vazbu k vypracovaným pracovním listům nebo k  individuálním
konzultacím. Zapojení žáků je ale různé. Někteří žáci nemají k  dispozici IT vybavení, internet nebo

nemají zájem. V  těchto případech je nutný individuální přístup ze strany kariérových a výchovných

poradců a větší motivace žáků i rodičů. Jako hlavní komunikační prostředek je pak využíván mobilní
telefon žáka nebo rodiče. Na mobilu je zadaný úkol stažen, písemně vypracován, vyfocen a odeslán.

Kariéroví a výchovní poradci poskytují žákům také odkazy na různé weby a články, které přináší
aktuální informace např. z oblasti měnícího se trhu práce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak takové poradenství konkrétně probíhá?

 

Žáci 8.C ze 3. ZŠ v  Neratovicích pracovali s  pracovními listy (které jsou připraveny kariérovou

poradkyní) k  vyhledávání informací z  NSP, z  NSK a z  informačního systému Start na trhu práce. Ke

konkrétnímu povolání z NSP byly žáky zpracovány prezentace. Navazujícím úkolem byla orientace

 

 

Vzdělávací institut Středočeského kraje

Zapojen í  žáků  je různé .  Někteří  žáci nemaj í  k  dispozici IT

vybaven í ,  internet nebo nemaj í  zá jem. Individuá ln í  přístup ze

strany poradců  a větší  motivace žáků  i  rodičů  je v těchto

případech nutnost í .  Jako hlavn í  komunikačn í  prostředek je

pak využíván mobiln í  telefon žáka nebo rodiče.
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žáků na portálu Úřadu práce ČR se zaměřením na aktuální nabídky práce. Další pracovní list se

zaměřil na oblast podnikání. Žákům jsou materiály a návazné úkoly zadávány skrze aplikaci Google

učebna.

 

Další příklad lze najít na Obchodní akademii v Příbrami. Tamější kariérová poradkyně zajistila 70
studentům 3. ročníku možnost využití webové aplikace zaměřené na kariérové poradenství.
Komunikace s  těmito studenty probíhala většinou mailem a jen několik málo studentů bylo

kontaktováno telefonicky. Každý student si určuje i variantu zpětné vazby. Zpětná vazba

k  vyhodnoceným výstupům webové aplikace probíhá individuální mailovou komunikací nebo bude

zrealizována na začátku nového školního roku v rámci individuálního kariérového poradenství.

ZMĚNA VOLBY STUDIJNÍHO OBORU

V NÁVAZNOSTI NA KORONAVIROVOU SITUACI

Koronakrize má a ještě bude mít dopad na trh práce. To si uvědomují i někteří rodiče, kteří mají velký
vliv na volbu studijního oboru svého dítěte. Proto mohlo kvůli nastalé situaci dojít k přehodnocení
volby střední školy. Níže uvedený příspěvek je komentářem Mgr. Martina Kubáče, ředitele Střední
školy řemesel a služeb v Jablonci nad Nisou, na které zaznamenali větší množství stažených

přihlášek ke studiu. Téměř nikdo však explicitně nevyjádřil, že by stažení přihlášky s koronakrizí
souviselo. 

 

Jediná, kdo nepokrytě přiznala změnu oboru v souvislosti s COVID-19, byla zájemkyně o obor zlatník
– klenotník. Žákyně si údajně podala přihlášku na elektro-obor. Dále rozborem přihlášek bylo

zjištěno, že ačkoliv byla naše škola v přihlášce uvedena na prvním místě (obor výrobce bižuterie a

dekorativních předmětů), tak bude zájemkyně studovat ubytovací služby. Zájemce o obor sklář –

výrobce a zušlechťovatel skla bude studovat elektrikáře. Obor prodavač chtěl u nás studovat jeden

žák a bude z něj malíř – lakýrník. Obor kuchař – číšník změnil jeden uchazeč na elektrikáře.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další prohlídkou žádostí vyplynulo, že bylo upřednostněno technické vzdělávání (obráběč kovů,

elektrikář, mechanik opravář motorových vozidel 2x) – tady se však jednalo o výběr školy uvedené 

Centrum kompetencí

Př i  výběru oboru Vám to nikdo přímo nepř izná ,  ale teď  rodičům

urč itě  nahrává  skutečnost, že mohou pro své  děti (př i

zdlouhavém př i j ímac ím řízen í) vybrat obor, o kterém se

domn ívaj í ,  že bude m ít uplatněn í  i  za krize. Na druhou stranu je

to doba velké  nervozity, kdy jsou vš ichni vystaveni velkému

stresu z rozhodnut í ,  které  mus í  udě lat.



9

v přihlášce na prvním místě. Při výběru oboru Vám to nikdo přímo nepřizná, ale teď rodičům určitě
nahrává skutečnost, že mohou pro své děti (při zdlouhavém přijímacím řízení) vybrat obor, o kterém

se domnívají, že bude mít uplatnění i za krize. Na druhou stranu je to doba velké nervozity, kdy jsou

všichni vystaveni velkému stresu z rozhodnutí, které musí udělat.

 

Analýzou lze zjistit, že rodiče svým potomkům hledají uplatnění převážně v technických oborech.

Vidí tam určitou budoucnost – možná je to na základě vlastních zkušeností z minulých období (ty

však v budoucnu nemusí vůbec platit). Nahrála tomu především špatná nálada ve společnosti a

denně přicházející negativní zprávy, že zaměstnanci v  oboru služeb nemají práci a ztrácí obživu. Je

to paradox, protože se jedná o jediné obory, které nemůžete plně nahradit automatizací, ke které
stejně spějeme. Naše ekonomika je závislá na automobilovému průmyslu, a ten v současné době
nemá odbyt. Majitelé továren budou nuceni vlivem optimalizace výroby masivně přecházet na

automatizace, a právě technické obory budou z mého pohledu nejvíce zasaženy. Je to jen otázka

času.

 

Připadá mi, že v současné době rodiče spíše vyčkávají a určitě budou v rámci jimi preferovaných

oborů taktizovat. Prognóza vývoje ve vzdělávání a uplatnění na trhu práce se bude do budoucna

odvíjet od toho, jak které odvětví zasáhnou omezující opatření vyhlášená v souvislosti s COVID-19.

PORADENSTVÍ  BY MĚL UMĚT POSKYTNOUT

KAŽDÝ  PEDAGOG

Ovlivnila karanténa vztah pedagogů ke kariérovému poradenství? 

Přinášíme vám pohled Mgr. L. Rivolové, dlouholeté učitelky českého jazyka, která roli kariérové
poradkyně na škole nezastává, přesto poradenství svým žákům poskytuje. Jak se jí to během

koronavirové pandemie dařilo? A co z těchto zkušeností vyvozuje do budoucna? 

Čtěte v následujícím textu. 

 

Již poměrně dlouhou dobu učím český jazyk a literaturu na znojemském gymnáziu. Učitelkou jsem

ráda, mám ráda své žáky a baví mě sdílet s  nimi podnětné zážitky a události. Do výuky se snažím
vnášet co nejvíce kontaktu s  reálným světem (exkurze, návštěvy divadel, besedy, koncerty),

vzájemné spolupráce (třídní a školní projekty) a příležitosti pro seberealizaci (dobrovolnická
činnost, soutěže, vystoupení). Snažím se žáky vést k  interaktivitě, k  budování vlastního názoru a

uplatnění jejich talentu a dovedností. Myslím si, že oceňují příležitosti k prověření vlastních názorů.

Učební látka žije, když adresát sdělení vnímá, může si prověřit její funkčnost a zaujme k ní postoj.

Vždy mě potěší, když se moje pedagogická snaha změní v  použitelný nástroj pro žáka. Taková
„změna skupenství“ je častokrát velmi těžce vydobytým výsledkem práce.

 

V  době koronavirové karantény jsem, asi jako většina kolegů, prošla dynamickou proměnou vztahu

k IT nástrojům pro online vzdělávání. Ověřila jsem si v praxi jejich možnosti a zjistila, že současné

Středisko služeb školám
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On-line vzdělávání je užitečné (podpora běžné výuky, řešení krizové situace).

Prezenční vzdělávání je nenahraditelné – žádná distanční forma ho nemůže plně vykompenzovat.

Každý učitel by se měl neustále vzdělávat v  IT dovednostech – nejlépe prakticky s  podporou

školních mentorů.

Každý učitel by se měl vzdělávat v technice komunikace s žáky a jejich rodiči v rámci DVPP.

Každý učitel by měl projít přípravou pro poskytování kariérového poradenství.
Každá škola by měla mít svůj funkční systém kariérového poradenství (tým: poradce, třídní
učitelé, oboroví metodici, zástupci rodičů), který by měl být pevnou součástí koncepce školy.

vzdělávání se bez moderní techniky neobejde, ačkoli pro mě distanční komunikace s  žáky není ani

trochu odpočinkovou činností.
 

Účast na videokonferencích, zadávání distančních úloh, zasílání odkazů a přílohových dokumentů,

to vše je možné chápat jako technická řešení. Odpovědi jednotlivých adresátů jsou ale vždy

jedinečné. V komentáři jednotlivých zpráv se pravidelně objevovala i různá osobní sdělení.
V takovém případě nejde odpověď ošidit. A tak jsem obden místo televizní zábavy až dlouho do noci

připisovala ke školskému obsahu i   doporučení kvalitní kulturní zábavy (četba, filmy a televizní
archivy…), reakce na názory a odpovědi na vtipné nebo i kritické poznámky. Jako třídní učitelka

jsem cítila nutnost reagovat na osobní problémy svých žáků spojené se školou a karanténou.

Optimismus do žil jsem občas vlévala i jejich rodičům. Nezřídka jsem pomáhala uspořádat myšlenky

spojené s  vynuceným omezením společenského života, vedla jsem nezávazné diskuze o proměně
reality a plánech do budoucna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V obsahu zpráv se objevovaly žádosti o podporu v  plánování přípravy na maturitní zkoušky a

přijímací zkoušky. Do úzkých jsem byla několikrát vehnána dotazem směřujícím k  rozhodování o

konkrétní profesní budoucnosti. Původně jsem přemýšlela o možnosti přenést tyto záležitosti na

příslušného školního poradce. Důvěra žáka je však velmi křehká, oslovena jsem byla já, a tak jsem

hledala zdroje informací na všech stranách. V  těchto případech jsem s  povděkem využila

internetové zdroje, rady zkušenějších či poznámky z absolvovaných seminářů (komunikace,

plánování, rozhodování…). Když to beru s odstupem, uvědomuji si, že by moje komunikace mohla být

často kvalifikována jako poradenská. Jsem přesvědčena o tom, že právě v  dané oblasti

(poradenství) by měl mít znalosti a zkušenosti každý učitel. A ne pouze zájmově.

 

Jak shrnuji zkušenosti za období karantény?

 

Když  to beru s  odstupem, uvědomuji si, že by moje

komunikace mohla být často kvalifikována jako poradenská .

Jsem přesvědčena o tom, že právě  v  dané  oblasti

(poradenstv í) by mě l  m ít znalosti a zkušenosti každý  uč itel. A

ne pouze zá jmově .



APLIKACE NA SPRÁVU E-PORTFOLIA NOVĚ  POD

SPRÁVOU CENTRA KOMPETENCÍ

Webová aplikace Co umím umožňuje žákům zpracovávat své elektronické portfolio. Děti si díky této

aplikaci mohou na jednom místě shromažďovat záznamy o všech úspěšných výkonech a důležitých

momentech jejich učení. Zvolený přístup vede děti k pozitivnímu pohledu na sebe sama, budování
zdravého sebevědomí a radosti z vlastního rozvoje. Co umím je k dispozici dětem zdarma. 

 

Aplikace vznikla už v  roce 2014 a za jejím zrodem stojí vzdělávací organizace EDUin. V  roce 2015
bylo Co umím dokonce oceněno Národní cenou kariérového poradenství. Letos v dubnu došlo

k  dohodě mezi organizací EDUin a Centrem kompetencí o převzetí této aplikace. Centrum

kompetencí o správu tohoto webu projevilo zájem vzhledem k  souvislosti aplikace Co umím
s kariérovým poradenstvím.

 

Aplikace je určena žákům ZŠ od třetího ročníku a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Jejím
hlavním prvkem je sbírka tzv. důkazů, tedy záznamů o určitém konkrétním výkonu či úspěchu dítěte.

Jedná se například o vytvoření nějakého produktu, napsání vlastního textu, nastudování hudební
skladby, umístění v olympiádě, sportovní výkon nebo pomoc jinému člověku atd. Ke každému

záznamu se přidává příloha, která daný výkon dokumentuje. V  tomto se aplikace Co umím velmi

podobá portfoliu, který je výstupem z  kurzů CH-Q - Mapování kompetencí, které Centrum

kompetencí nabízí dospělým lidem.

 

Při vkládání nového důkazu je dítě vedeno k  sebehodnocení a k pojmenování nově získaných

dovedností. Dítě by se mělo učit samo rozhodovat o tom, které důkazy si do tohoto portfolia zařadí,
a tedy z čeho má pocit, že se mu povedlo. Taková sbírka přispívá k budování zdravého sebevědomí,
k uvědomění si vlastní jedinečnosti a dává odvahu k dalším výkonům. Přidání nového důkazu je

v aplikaci doprovázeno otázkami typu: Jaký mám ze svého výkonu pocit? Co se podařilo a co ne? Co

bych příště mohl/a zlepšit? Co nového jsem se naučil/a?. Tyto otázky učí děti sebereflexi, která
pomáhá si v  životě určovat, co pro nás má jakou hodnotu. Navíc kariérní portfolio je dnes běžným

prostředkem sebeprezentace u dospělých lidí. Děti si tak osvojují dovednost, kterou určitě využijí
v dospělosti. Více na www.coumim.cz.

Centrum kompetencí
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Jsme příspěvkovou organizac í  zřízenou Jihomoravským krajem za účelem zajištěn í

dalšího vzdě láván í  pedagogických pracovn íků  a podpůrných č innost í  pro školy a

školská  zařízen í .  Nab íz íme podporu školám, školským zařízen ím, pedagogům, dětem,

žákům a studentům, a to jak v oblasti vzdě láván í ,  tak i v  ostatn ích č innostech. Máme

zkušenosti s realizac í  mnoha vlastn ích projektů ,  spolufinancovaných z prostředků

evropských fondů  i  národn ích dotačn ích titulů .  Spolupracujeme s krajskými

vzdě lávac ími zařízen ími po celé  České  republice i se vzdě lávac ími institucemi

v Doln ím a Horn ím Rakousku a ve V ídni. Pedagogickým pracovn íkům nab íz íme průběžné

vzdě láván í  v  různých oblastech a studijn í  programy pro z ískán í  jejich odborné

kvalifikace. Najdete u nás ucelenou nab ídku akreditovaných vzdě lávac ích programů .  

 

Pokud bychom mě l i  o naší  organizaci mluvit od srdce, pak si mysl íme, že nás nejv íce

vystihuje citát jednoho z  největších českých pedagogů ,  filosofů  a spisovatelů ,

zaslouženě  označovaného za Uč itele národů  – Jana Ámose Komenského, který  řekl:

„Naš i  uč itelé  nesmě j í  být podobn í  sloupům u  cest, jež  pouze ukazuj í  kam j ít, ale samy

nejdou.“ Jsme tady, abychom pomáhali plnit školám a  uč itelům jejich poslán í  a

snažíme se to dě lat s respektem a pokorou již  přes 25 let.

PŘEDSTAVENÍ  NOVÉHO ČLENA EKKP

STŘEDISKO SLUŽEB ŠKOLÁM A ZAŘÍZENÍ PRO DALŠÍ
VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ BRNO,

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

OSTATNÍ  ČLENSKÉ  ORGANIZACE

Chcete se stát  č lenskou organizac í  EKKP? 

Pak nás neváhejte kontaktovat!
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VYŠLA NOVÁ KNIHA KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ NA KAŽDÝ PÁD
 

Kniha Kariérové poradenství na každý pád vyšla v  květnu tohoto roku v  nakladatelství

Wolters Kluwer. Při zpracování této publikace propojily své odborné zkušenosti kariérové

poradkyně: Silvie Pýchová, Helena Košťálová, Petra Drahoňovská a Dorota Madziová.

Cílem autorského týmu bylo teoretické a metodické ukotvení kariérového poradenství

v  českém kontextu. Vývoj této publikace trval déle než dva roky, protože bylo potřeba

dospět k jednotné terminologii a k  tomu, aby kniha působila konzistentně. Název

Kariérové poradenství na každý pád má evokovat různé pohledy, kterými autorky na

kariérové poradenství v  knize nahlížejí. Obsah je věnován jak profesi kariérového

poradce, tak technikám rozvoje kariérních dovedností žáků ve škole i u dospělých

klientů, ale i globálním trendům na trhu práce. Publikace čerpá z  existujících zdrojů ke

kariérovému poradenství jak v  ČR, tak v zahraničí. Autorky zároveň věří, že tato kniha

nezůstane osamoceným počinem, že naopak poslouží jako impulz pro další publikační

činnost vedoucí ke vzniku svébytného oboru kariérového poradenství v ČR, který bude

uznávaný akademickou sférou.

 

Kniha je určena zejména pedagogům, ředitelům škol a  výchovným poradcům. Nejvíce by

ale měla sloužit kariérovým poradcům, kteří už tuto profesi vykonávají, nebo těm, kteří

se na její výkon teprve připravují. Dále také studentům nebo odborníkům v  oblasti

vzdělávání a vzdělávací politiky.

 

Knihu si můžete koupit v  tištěné  podobě  nebo jako e-book na tomto odkazu:

https://obchod.wolterskluwer.cz/cz/karierove-poradenstvi-na-kazdy-pad.p5341.html.

https://obchod.wolterskluwer.cz/cz/karierove-poradenstvi-na-kazdy-pad.p5341.html

