
 

 
  

Projekt: KaPoDaV - Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího 

vzdělávání v Jihomoravském kraji 

 

Předběžný dotazník pro zájemce o zapojení do projektu 

Klíčová aktivita: Zvyšování profesních kompetencí pedagogických pracovníků realizujících 

kariérové poradenství 

 

Název a adresa školy: 

 

 

Pedagogický pracovník, který bude v rámci projektu spolupracovat: 

(jméno, příjmení, titul, kontakt, pozice ve škole) 

 

 

 

1. Dílčí aktivita – povinná: Skupinová podpora pedagogických pracovníků  

MÁM ZÁJEM  ☐    NEMÁM ZÁJEM   ☐ 

Časová náročnost pro pedagoga:  16 hodin v průběhu každého školního roku (4 x 4 hodiny) 

Obsah: výměna zkušeností, vzájemná podpora, představování metod práce v kariérovém poradenství, informace 

              z  trhu práce atd.  

 

Vámi preferovaná témata k řešení na skupinových setkáních, preferovaná doba setkávání (DOPOLEDNE – 

ODPOLEDNE): 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

 

2. Dílčí aktivita – povinně volitelná: Modelové programy na školách 

MÁM ZÁJEM  ☐    NEMÁM ZÁJEM   ☐ 

Časová náročnost pro pedagoga: 10 hodin na zvolený modelový program 

Obsah: účast na přípravě a realizaci modelového programu, náslechy, reflexe, metodická podpora 

Tematické zaměření programů:  a) sebepoznání a rozvoj kariérových kompetencí * ☐ 

b) trh práce a rozvoj kariérových kompetencí * ☐ 

*zvolte preferované téma 

 

3. Dílčí aktivita – povinně volitelná: Individuální podpora pedagogických pracovníků 

MÁM ZÁJEM  ☐    NEMÁM ZÁJEM   ☐ 

Časová náročnost pro pedagoga: 6 hodin individuálních konzultací 

Obsah: stanovování a naplňování vlastních cílů pro rozvoj kariérového poradenství na škole 

 

4. Dílčí aktivita – volitelná: Konference o kariérovém poradenství 

MÁM ZÁJEM  ☐    NEMÁM ZÁJEM   ☐ 

Časová náročnost pro pedagoga: 8 hodin na jednu konferenci 

Obsah: sdílení dobré praxe, síťování mezi odborníky v oblasti kariérového poradenství ze školního  

              i mimoškolního prostředí, poznatky ze zahraničí, trendy v rozvoji dovedností žáků 

 

5. Dílčí aktivita – volitelná: Informační zdroje a podpůrné materiály 

MÁM ZÁJEM  ☐    NEMÁM ZÁJEM   ☐ 

Časová náročnost pro pedagoga: libovolná  

Obsah: metodické a informační materiály o kariérovém poradenství v tištěné i elektronické podobě, doprovodné  

              programy veletrhů středních škol apod., databáze informačních zdrojů 

 

 

Vaše komentáře ke klíčové aktivitě zvyšování profesních kompetencí pedagogických pracovníků realizujících 

kariérové poradenství: 

 

 

 


