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Zaznamenané proměny témat v online kariérovém poradenství:
Aktuální je téma žákovských portfolií – některé VŠ je letos v souvislosti s
přijímacím řízením nově vyžadují (např. formou prezentace, videa apod.). Žáci při
jejich přípravě hledají podporu u svých učitelů a kariérových poradců.
Školy přecházejí na e-portfolia – využít lze například Delve či Wakelet (MS Office
365), Europass, LinkedIn, Mahara, pro mladší děti (ZŠ) Coumim.cz. Různě se školy
staví k otázce přístupnosti (veřejné/soukromé) a přenositelnosti portfolia (po
ukončení studia končí žákovi i školní licence).

Sdílené příklady dobré praxe s online kariérovým poradenstvím:
Dorota Madziová, speciální host květnového klubu: ukázka online portfolia
coumim.cz (pro žáky ZŠ), je soukromé, rozvojové, důležitá role rodiče/pedagoga;
zkušenosti s online workshopy pro žáky (např. Peníze a/nebo život!) – osvědčuje se:
aplikace Zoom, propracovaný scénář a dramaturgie (3x 45 min.), lektorský tandem
umožňující i individuální podporu žáka (např. formou soukromého chatu), důraz
na srozumitelnost;
využití webů mujzivotposkole.cz, infoabsolvent.cz, nsp.cz,
spolupráce s MAP a Agenturou pro sociální začleňování;
Karel Konopík, SOU Domažlice: vytvoření samostatného týmu pro kariérové
poradenství napříč ročníky v rámci školních MS Teams, kde se pravidelně konají
skupinové akce s různými tématy (např. styly učení pro online výuku), účast je
dobrovolná, zároveň platí nabídka online individuálního poradenství;
Leona Jiránková, INFIS Plzeň: tvorba žákovských e-portfolií pomocí aplikace Delve
(MS Office 365), umožňuje vzájemné komentáře, portfolia jsou přístupná všem
pedagogům školy - mohou je spolu s žáky doplňovat a pracovat s nimi ve svých
hodinách, slouží také jako závěrečná práce v informatice;
Jan Brabec, Info Kariéra: využití domácího prostředí klienta/žáka při individuálním
online poradenství, kde je obklopen důkazy vlastních kompetencí
Jiřina Panušková, IPS ÚP, Plzeň: Deset kroků před rozhodnutím a přehled škol na
infoabsolvent.cz

Jaké nástroje využitelné v poradenství jsme vyzkoušeli přímo při setkání:
MS Teams - komunikační platforma pro akci (videokonference, sdílení obrazovky,
chat, ručičky pro přihlášení se, funkce nahrávání záznamu)
Aplikace Google (lze sdílet veřejný odkaz k nástroji, účastníci nemusí mít
svůj/pracovní Google účet):
Jamboard – uživatelsky jednoduchá sdílená "bílá tabule" (místo společného
flipchartu) - lze vytvořit škálu, kreslit, psát na lístečky apod.
Fotky Google - vlastní album fotografií – naplněné obrázkovými kartami; díky
veřejnému odkazu pro prohlížení alba a následně i sdílením obrazovky v Teams
lze využít obrázky jako v offline režimu (např. pro úvodní mapování očekávání a
zkušeností účastníků)
Mentimeter – aplikace pro okamžitou zpětnou vazbu od účastníků na konkrétní
otázky - vizuálně přitažlivé výstupy z odpovědí (např. wordcloud, grafy) lze
prezentovat ihned prostřednictvím sdílení obrazovky.

Děkujeme všem účastníkům květnového klubu za sdílení
a těšíme se na příště :-)
Tým Info Kariéry

