
 

 

 

 

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 
 
 
 
 

Vzdělávací program Středního odborného učiliště DAKOL, s.r.o. na podporu 
kariérového poradenství na středních školách byl akreditován 
 
Nadregionální projekt s názvem „Další vzdělávání 
pedagogických pracovníků středních škol v oblasti 
kariérového poradenství“ CZ.1.07/1.3.00/08.0181 je 
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 je Střední odborné učiliště 
DAKOL, s.r.o. 
 
Dne 14. 7. 2011 udělilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Střednímu odbornému 
učilišti DAKOL, s.r.o. akreditaci k provádění vzdělávacího programu dalšího vzdělávání 
pedagogických pracovníků pro kariérové poradce na SŠ a vydávání osvědčení o jeho 
absolvování.  
Nově vytvořený vzdělávací program pro pedagogické pracovníky středních škol je zaměřen 
na rozvoj jejich profesních kompetencí v oblasti kariérového poradenství. Pedagogové získají 
užitečné poznatky a dovednosti pro poskytování kariérového poradenství žákům přímo na 
škole. Program v rozsahu 120 hodin je členěn do 8 modulů: Problematika sebepoznání a 
samotného rozhodování, Orientace ve vzdělávací soustavě, Orientace ve sféře práce a práce 
s informacemi, Vstup na trh práce, Problematika předčasných odchodů ze vzdělávání, 
Podnikání, Pracovně právní vztahy a Poradenská komunikace. Část programu je tvořena 
prezenčními přednáškami a část řízenou distanční formou. Pro distanční formu vzdělávání 
jsou ke každému modulu připraveny studijní texty. Program včetně studijních textů byl 
pilotně ověřen na cílové skupině 38 pedagogických pracovníků středních škol. Na základě 
vyhodnocení pilotního ověření byl program dopracován do konečné podoby. 
Dalším zajímavým výstupem projektu jsou 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. 
Po ukončení projektu bude program nabídnut k realizaci ostatním zařízením pro další 
vzdělávání pedagogických pracovníků, takže lze očekávat jeho rozšíření i do dalších krajů, ze 
kterých není do přípravy programu nikdo zapojen. Bližší informace o projektu lze získat na 
www.karipo.cz.  
 
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České 
republiky. 

http://www.karipo.cz/

