
DalDalšíší vzdvzděělláávváánníí pedagogických pracovnpedagogických pracovnííkkůů
ststřřednedníích ch šškol v oblasti karikol v oblasti kariéérovrovéého poradenstvho poradenstvíí

CZ.1.07/1.3.00/08.0181CZ.1.07/1.3.00/08.0181

OperaOperaččnníí program:program: VzdVzděělláávváánníí pro konkurenceschopnostpro konkurenceschopnost
PrioritnPrioritníí osa: osa: 1. Po1. Poččááteteččnníí vzdvzděělláávváánníí
Oblast podpory: Oblast podpory: 1.3 Dal1.3 Dalšíší vzdvzděělláávváánníí pracovnpracovnííkkůů šškol a kol a šškolských zakolských zařříízenzeníí

PPřřííjemcejemce StStřřednedníí odbornodbornéé uuččiliiliššttěě DAKOL, s.r.o.DAKOL, s.r.o.
PartnePartneřři: i: Centrum uznCentrum uznáávváánníí a celoa celožživotnivotníího uho uččeneníí OlomouckOlomouckéého kraje, ho kraje, 

Centrum uznCentrum uznáávváánníí a celoa celožživotnivotníího uho uččeneníí PardubickPardubickéého kraje, o.p.s.,ho kraje, o.p.s.,
Centrum uznCentrum uznáávváánníí celoceložživotnivotníího uho uččeneníí JihoJihoččeskeskéého kraje, o.p.s., ho kraje, o.p.s., 
Centrum vzdCentrum vzděělanosti Liberecklanosti Libereckéého kraje ho kraje -- zazařříízenzeníí pro dalpro dalšíší vzdvzděělláávváánníí
pedagogických pracovnpedagogických pracovnííkkůů, p, přřííspspěěvkovvkováá organizace,organizace,
KrajskKrajskéé centrum dalcentrum dalšíšího profesnho profesníího vzdho vzděělláávváánníí a Centrum uzna Centrum uznáávváánníí a a 
celoceložživotnivotníího uho uččeneníí ZlZlíínsknskéého kraje, o.p.s.ho kraje, o.p.s.

Realizace:  Realizace:  srpen 2009 srpen 2009 –– leden 2012leden 2012

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVTENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁÁN EVROPSKÝM SOCIN EVROPSKÝM SOCIÁÁLNLNÍÍM FONDEM A STM FONDEM A STÁÁTNTNÍÍM ROZPOM ROZPOČČTEM TEM ČČESKESKÉÉ REPUBLIKY.REPUBLIKY.



StruStruččný obsah:ný obsah:
CCíílem projektu je vytvolem projektu je vytvořřit a it a pilotnpilotněě ovověřěřit modulovit modulověě koncipovaný program koncipovaný program 
daldalšíšího vzdho vzděělláávváánníí pro pedagogickpro pedagogickéé pracovnpracovnííky (DV PP) stky (DV PP) střřednedníích ch šškol kol 
(S(SŠŠ), který bude zam), který bude zaměřěřen na rozvoj jejich profesnen na rozvoj jejich profesníích kompetencch kompetencíí v v 
oblasti karioblasti kariéérovrovéého poradenstvho poradenstvíí. P. Přřipravovaný program DV PP se zamipravovaný program DV PP se zaměřěříí
na vzdna vzděělláávváánníí karikariéérových poradcrových poradcůů (KP). Sou(KP). Souččááststíí ppřříípravy programu pravy programu 
bude i tvorba studijnbude i tvorba studijníích materich materiáállůů pro pro úúččastnastnííky tohoto vzdky tohoto vzděělláávváánníí..
Program bude Program bude pilotnpilotněě realizovrealizováán s cn s cíílovou skupinou pedagogických lovou skupinou pedagogických 
pracovnpracovnííkkůů ze ze šškol kol žžadatele a daladatele a dalšíších Sch SŠŠ sdrusdružžených do organizacených do organizacíí jeho jeho 
partnerpartnerůů. . 

Na zNa záákladkladěě vyhodnocenvyhodnoceníí pilotnpilotníího ovho ověřěřeneníí bude program dopracovbude program dopracováán do n do 
konekoneččnnéé podoby a ppodoby a přředloedložžen k akreditaci DV PP. Pro podporu vzden k akreditaci DV PP. Pro podporu vzděělláávváánníí
KP na SKP na SŠŠ bude program nabbude program nabíídnut k realizaci zadnut k realizaci zařříízenzeníím pro DV PP, takm pro DV PP, takžže lze e lze 
ooččekekáávat jeho rozvat jeho rozšíšířřeneníí i do dali do dalšíších krajch krajůů, ze kterých nen, ze kterých neníí do pdo přříípravypravy
programu nikdo zapojen. programu nikdo zapojen. 



CCííle projektu:le projektu:
PPřřipravit a ipravit a pilotnpilotněě ovověřěřit modulovit modulověě koncipovaný program DVPP pro ukoncipovaný program DVPP pro uččitele Sitele SŠŠ ppůůsobsobííccíích v roli karich v roli kariéérovrovéého ho 
poradce a pporadce a přřipravit metodickipravit metodickéé materimateriáály na podporu výuky prly na podporu výuky průřůřezovezovéého tho téématu matu ŠŠVP VP ČČlovlověěk a svk a svěět prt prááce:ce:

1. vytvo1. vytvořřit program DVPP pro kariit program DVPP pro kariéérovrovéé poradce na Sporadce na SŠŠ::
1.1 zpracovat obsahový n1.1 zpracovat obsahový náávrh programu;vrh programu;
1.2 z1.2 zíískat a vyhodnotit skat a vyhodnotit zpzpěětnovazebntnovazebnéé informace k ninformace k náávrhu programu;vrhu programu;
1.3 dopracovat program do podoby pot1.3 dopracovat program do podoby potřřebnebnéé jeho pilotnjeho pilotníímu ovmu ověřěřeneníí;;
1.4 zpracovat studijn1.4 zpracovat studijníí materimateriáály pro pilotnly pro pilotníí ovověřěřeneníí programu; programu; 

2. vytvo2. vytvořřit metodickit metodickéé materimateriáály na podporu výuky prly na podporu výuky průřůřezovezovéého tho téématu matu ŠŠVP VP ČČlovlověěk a svk a svěět prt prááce: ce: 
2.1 vytipovat p2.1 vytipovat přředmedměěty, ve kterých je nejty, ve kterých je nejččastastěěji realizovji realizovááno prno průřůřezovezovéé ttééma   ma   ČČlovlověěk a svk a svěět prt prááce na Sce na SŠŠ;;
2.2 vytvo2.2 vytvořřit metodickit metodickéé materimateriáály na podporu jeho výuky pro nejmly na podporu jeho výuky pro nejméénněě 5 p5 přředmedměěttůů; ; 

3. 3. pilotnpilotněě ovověřěřit pit přřipravený program pro kariipravený program pro kariéérovrovéé poradce na Sporadce na SŠŠ::
3.1 p3.1 přřipravit lektory pro pilotnipravit lektory pro pilotníí ovověřěřovováánníí;;
3.2 zpracovat  metodick3.2 zpracovat  metodickéé materimateriáály pro pilotnly pro pilotníí ovověřěřovováánníí;;
3.3 realizovat pilotn3.3 realizovat pilotníí ovověřěřovováánníí;;
3.4 vyhodnotit realizaci, analyzovat 3.4 vyhodnotit realizaci, analyzovat zpzpěětnovazebntnovazebnéé informace;informace;
3.5 dopracovat kone3.5 dopracovat koneččnou podobu programu pro karinou podobu programu pro kariéérovrovéé poradceporadce

4. akreditovat program pro kari4. akreditovat program pro kariéérovrovéé poradceporadce
4.1 zpracovat 4.1 zpracovat žžáádost a pdost a přředloedložžit ji k akreditaci;it ji k akreditaci;
4.2 nab4.2 nabíídnout pdnout přřipravený program institucipravený program institucíím realizujm realizujííccíím DVPP k dalm DVPP k dalšíšímu vyumu využžititíí..



CCíílovlovéé skupiny:skupiny:

CCíílovlováá skupina (CS), kterou tvoskupina (CS), kterou tvořříí pedagogipedagogiččttíí pracovnpracovnííci stci střřednedníích ch 
šškol, je v rkol, je v ráámci projektu rozdmci projektu rozděělena na dvlena na dvěě podskupiny:podskupiny:

•• PP SPP SŠŠ, kte, kteřříí na svých na svých šškolkoláách pch půůsobsobíí
v roli kariv roli kariéérovrovéého poradce;ho poradce;

•• PP SPP SŠŠ, vyu, vyuččujujííccíí, kte, kteřříí realizujrealizujíí
prprůřůřezovezovéé ttééma ma ŠŠVP VP ČČlovlověěk a svk a svěět prt prááce.ce.



Aktivity projektu:Aktivity projektu:

1) Tvorba vzdělávacího programu DVPP, studijních materiálů a 
metodik (08/2009 – 08/2010)

•• VytvoVytvořřeneníí modulovmodulovéého programu DVPP pro pho programu DVPP pro přříípravu karipravu kariéérových poradcrových poradcůů na na 
SSŠŠ v rozsahu nejmv rozsahu nejméénněě 120 hodin v120 hodin vččetnetněě studijnstudijníích materich materiáállůů a metodiky pro a metodiky pro 
realizaci vzdrealizaci vzděělláávacvacíího programu.ho programu.

•• ObsahovObsahověě bude program smbude program směřěřovat do novat do náásledujsledujííccíích oblastch oblastíí -- orientace ve orientace ve 
vzdvzděělláávacvacíí nabnabíídce a ve svdce a ve svěěttěě prprááce, vstup na trh prce, vstup na trh prááce, pracovnce, pracovněě prpráávnvníí
problematika, informaproblematika, informaččnníí zdroje pro karizdroje pro kariéérovrovéé poradenstvporadenstvíí, pot, potřřeby a eby a 
popožžadavky zamadavky zaměěstnavatelstnavatelůů, za, zařřazovazováánníí ttéémat karimat kariéérovrovéého rozhodovho rozhodováánníí do do 
výuky, vedenvýuky, vedeníí poradenskporadenskéého rozhovoru, poradenskho rozhovoru, poradenskáá komunikace, metody komunikace, metody 
analýzy klientanalýzy klientůů a pra prááce karice kariéérovrovéého poradce se ho poradce se žžááky ky -- migranty. migranty. 



2)2) Tvorba metodických materiTvorba metodických materiáállůů na podporu výuky prna podporu výuky průřůřezovezovéého ho 
ttéématu matu ČČlovlověěk a svk a svěět prt práácece (10/2009 (10/2009 –– 08/2010)08/2010)

•• VytvoVytvořřeneníí metodických materimetodických materiáállůů pro upro uččitele pitele přředmedměěttůů, ve kterých se , ve kterých se 
nejnejččastastěěji realizuje výuka prji realizuje výuka průřůřezových tezových téémat.mat.

•• Výstupem aktivity bude metodický materiVýstupem aktivity bude metodický materiáál l 
na podporu výuky prna podporu výuky průřůřezovezovéého tho téématu matu 
ČČlovlověěk a svk a svěět prt prááce, který bude zaloce, který bude založžený ený 
na rozpracovna rozpracováánníí dobrých pdobrých přřííkladkladůů z praxe z praxe 
a strukturovaný dle vyua strukturovaný dle vyuččovacovacíích pch přředmedměěttůů..



3) Pilotn3) Pilotníí ovověřěřeneníí programu DVPP pro kariprogramu DVPP pro kariéérovrovéé poradce na Sporadce na SŠŠ
(09/2010 (09/2010 –– 08/2011)08/2011)

•• VzdVzděělláávacvacíí program vprogram vččetnetněě studijnstudijníích materich materiáállůů bude ovbude ověřěřen prosten prostřřednictvednictvíím m 
pilotnpilotníí realizace, kterou lektorsky zajistrealizace, kterou lektorsky zajistíí vybranvybraníí ččlenovlenovéé autorskautorskéého týmu.ho týmu.

•• Frekventanty pilotnFrekventanty pilotníí realizace bude skupina urealizace bude skupina uččitelitelůů ze spolupracujze spolupracujííccíích ch šškol, kol, 
ktekteřříí bubuďď jijižž plnplníí roli kariroli kariéérových poradcrových poradcůů nebo se na tuto roli pnebo se na tuto roli přřipravujipravujíí..

•• V prV průůbběěhu pilothu pilotáážže bude systematicky a permanentne bude systematicky a permanentněě shromashromažďžďovováána na 
zpzpěětntnáá vazba od frekventantvazba od frekventantůů. Sledov. Sledováány budou pny budou přředevedevšíším nm náásledujsledujííccíí
parametry: relevance vzdparametry: relevance vzděělláávacvacíího programu vzhledem k praxi kariho programu vzhledem k praxi kariéérovrovéého ho 
poradce, kvalita lektorporadce, kvalita lektorůů, kvalita studijn, kvalita studijníích materich materiáállůů a vhodnost poua vhodnost použžitých itých 
metod.metod.



4) P4) Přřííprava vzdprava vzděělláávacvacíího programu k akreditaciho programu k akreditaci (09/2011 (09/2011 –– 01/2012)01/2012)

•• V klV klííččovovéé aktivitaktivitěě provede tým kontrolu shody vzdprovede tým kontrolu shody vzděělláávacvacíího programu s ho programu s 
aktuaktuáálnlníími kritmi kritéérii pro akreditaci programu v systrii pro akreditaci programu v systéému DVPP a pmu DVPP a přříípadnpadněě
provede potprovede potřřebnebnéé formformáálnlníí korekce. korekce. 

•• Projektový tým pod vedenProjektový tým pod vedeníím obsahovm obsahovéého manaho manažžera zpracuje era zpracuje žžáádost a dost a 
žžadatel program padatel program přředloedložžíí k akreditaci, k akreditaci, ččíímmžž bude splnbude splněěna podmna podmíínka pro nka pro 
ppřříímou udrmou udržžitelnost výsledkitelnost výsledkůů projektu v obdobprojektu v obdobíí po ukonpo ukonččeneníí podpory z podpory z 
ESF. Kurikulum vzdESF. Kurikulum vzděělláávacvacíího programu vho programu vččetnetněě studijnstudijníích materich materiáállůů a a 
metodik bude nabmetodik bude nabíídnuto institucdnuto institucíím realizujm realizujííccíím DVPP. m DVPP. 



www.www.karipokaripo..czcz
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