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Aktivity

“Od povolání
rodičů
k budoucímu
povolání
dětí”
PRACOVNÍ LIST

O aktivitě
Aktivita „Od povolání rodičů k budoucímu
povolání dětí“ byla vytvořena střední školou
ORT Daniela Mayera. Učitelé, rodiče a žáci
společně uvažují o profesním životě a
profesní orientaci. Uspořádá se konference,
během které rodiče představí své povolání.

Záměry a cíle:
Aktivita má za cíl:







Spolupráci učitelů, rodičů a žáků
Prohloubit vztah mezi rodiči a učiteli,
aby se zlepšila i komunikace mezi
dětmi a školou
Seznamovat hlouběji učitele a rodiče
Seznamovat učitele s prací rodičů
Pomoci rodičům porozumět cílům
práce učitelů s dětmi
Poskytnout dětem příležitost pro
pozitivní zkušenost se svými rodiči

V TOMTO ČÍSLE

Pedagogické cíle:
 Získávání informací o možném
uplatnění v různých oborech pomocí
konkrétních případů
 Motivace žáků pomocí konkrétních
zkušeností s budoucím povolání
 Zvyšování respektu žáků k učitelům
 Uznávání rodičů žáky a zvyšování
respektu k rodičům pomocí znalosti
náplně jejich práce
 Pomoci žákům uznat užitečnost školy a
její dlouhodobé cíle

Kdo




se zapojí?
Učitelé a pracovníci školi
Rodiče
Žáci

Začněte!
 Získejte rodiče, kteří by chtěli
představit svou práci
 Děti s učiteli pracují na výzkumu oborů
 Připravte večerní konferenci ve škole

Digitální nástroje pro
povolání
‘monorientationenligne.fr’ je webová
stránka, kde konzultanti odpoví na otázky
ohledně kariéry a profesí. Page 2

IT pomůcky a mobilní
aplikace
Technologie může zjednodušit učení a
napodobit výzkumné vzdělávací metody.
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Následné aktivity v
komunitě
Komunita LINC bude využívána jako
prostředek ke sdílení zkušeností, nápadů a
výsledků.
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Objevení povolání v
5 krocích
vytvořil LINC tým

Krok 1: Udělejte skupinový projekt
k zodpovězení této otázky: Jak si sebe žáci
představují v budoucnosti?
Krok 2: Vytvořte seznam povolání rodičů.
Krok 3: Vytvořte seznam rodičů, kteří
chtějí představit své povolání třídě svého
dítěte.
Krok 4: Během několika sezení během
hodin „života třídy“ hledají žáci za pomoci
učitelů informace o těchto tématech:
objevování oborů, jaké studium je potřeba
pro tyto obory, příprava otázek na rodiče.
Připravují se i rozhovory s rodiči na
konferenci.
Krok 5: Učitelé a pracovníci školy připraví
a zorganizují konferenci, která se uskuteční
jeden večer ve škole. Rozešlete pozvánky
rodičům a připravte školu pro konferenci.

CELKOVÁ PŘEDSTAVA
Aktivita „Od povolání rodičů k budoucímu povolání dětí“ je pro školu
jedinečná vzdělávací zkušenost. Učitelé, rodiče a děti vzájemně komunikují a
spolupracují na přípravě konference. Tato aktivita je reálnou příležitostí spojit
pomocí společného projektu potenciál všech zúčastněných subjektů.
Výměna názorů mezi rodiči a učiteli bude probíhat pomocí dotazníků, schůzek
nebo telefonátů. Žáci také provedou své rodiče ve škole. Během večerní
konference bude komunikace prohloubena pomocí malých workshopů a
prezentací rodičů. Všem účastníkům bude poskytnut průvodce konferencí.
Nějaký čas bude také určen pro přestávku, která udělá celé setkání
přátelštějším.
Aktivita je použitelná pro všechny situace, protože pracuje s povoláními rodičů.

Vyvolejte zájem a zvědavost!
Zde uvádíme seznam „aktivačních“ otázek,
které můžete zadat s předstihem před
konferencí. Pomohou vám vzbudit zájem
žáků a prohloubit jejich spolupráci s rodiči.
Je důležité podporovat komunikaci mezi
rodiči a žáky.

Příklady aktivačních otázek:
 Jakou práci bych chtěl v budoucnosti dělat?
 Znám doopravdy povolání mých rodičů?
 Vím, co rodiče studovali, aby mohli tuto práci
dělat?
 Kdo mi ve škole může pomoct odpovědět na
otázky ohledně povolání?
 Jaká povolání jsou lukrativní?
 Potřebuji k nalezení zaměstnání vysokoškolské
diplomy?
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Onisep TV, součást www.onisep.fr site, je video
platforma Onisep s přibližně 600 krátkými filmy. Filmy
obsahují výpovědi mladých profesionálů a studentů
z pracovniště nebo ze školení

‘lesmetiers.net’ je webová stránka veřejné služby cílící
primárně na 12-25leté. Přináší informace o kariérách a
školeních v Ile-de-France.
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IT pomůcky pro povolání
"Mon-orientationenligne.fr" je národní platforma, kde poradci ONISEP naživo,
e-mailem, chatem nebo telefonem odpovídají na jakékoliv otázky o pracích a
studiu.
26,704 škol, 13,207 školení, 554 prací ... mobilní aplikace ONISEP pomáhá
žákům a studentům středních škol zvolit si studium a budoucí profesi. Střední
škola, Střední odborná učiliště, gymnázia, ekonomické a technické obory,
univerzity... pomocí jednoduchého a výkonného vyhledávače máte přístup ke
všem stupňům před i po bakaláři. Aplikace ONISEP je pomůckou pro všechny
mladé lidi (a jejich rodiče), kteří hledají dobré vedení.

Následné aktivity
Pomocí následných aktivit mezi studenty
vyvolejte brainstorming a interakci mezi
zúčastněnými (rodiče, učitelé, žáci, profesní
poradci). Doporučené aktivity:
Objevování oborů
Naučte se více o možných oborech pomocí
konkrétních případů.
Zjistěte více o povolání rodičů.
Zeptejte se na profese expertů.
Studium potřebné pro povolání.
UŽITEČNÉ ODKAZY

ONISEP: http://www.onisep.fr/
ONISEP TV: http://oniseptv.onisep.fr
Pro Ile-de-France region: http://www.lesmetiers.net

O PROJEKTU

Ptejte se rodičů na jejich studium.
Vyhledávejte informace na webových
stránkách (výše).
Příprava otázek pro rodiče
Jak jste se cítili ve škole?
Věděli jste, že budete dělat vaší aktuální
práci?
Máte vysokoškolský diplom?
V jakou výplatu mohu doufat?

Sdílejte svoje zkušenosti online.
Nechte studenty zveřejnit a sdílet své
výzkumy a dotazování online.
Zkušenosti mohou být zaznamenány textem,
obrázky nebo videem.
Forum na LINC komunitě je ideální místo pro
komunikaci online.
Vyzpovídejte rodiče svých spolužáků!
Studenti by měli vymystet otázky, které
mohou být položeny i rodičům jejich
spolužáků.
Studenti mohou pracovat ve skupinách
s pomocí jejich rodičů.
Dokumentace rozhovoru zveřejněte online
v LINC komunitě.

LINC portál: http://www.linc-project.eu
LINC komunita: http://community.linc-project.eu/

LINC Komunita

Tento projekt byl uskutečněn s podporou Evropské komise. Tato zpráva odráží jen názory autora a Komise nemůže být
zodpovědná za zneužití informací zde uvedených.
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