JAKÝ BUDE LETOS FESTIVAL Posviť si na
budoucnost A JAK SE HO ZÚČASTNIT
Festival vzdělávání a práce Posviť si na budoucnost bude letos celý online.
To nejdůležitější se bude odehrávat na webu posvitsinabudoucnost.cz, ale
festival má i svou facebookovou stránku, svůj Instagram a svůj YouTube kanál.

Již nyní máte na webu k dispozici METODIKY - v záložce "Festival" najdete
metodiku pro práci s festivalovou kartou a metodiku pro rodiče.

FESTIVALOVOU KARTU si můžete stáhnout v pdf, žákům ji vytisknout a dále
s ní pracovat v papírové podobě, nebo můžete s žáky využít její online
podobu a vyplňovat ji na webu. Odpovědi žákům přijdou na e-mail.

V záložce "Festival" - "Vystavující střední školy" jsou abecedně seřazené
střední školy, které projevily zájem se letos prezentovat. Jejich profily
obsahují:
odkaz na studijní obory, které škola nabízí - vede na studujvpk.cz
odkaz na webové stránky SŠ
odborné a měkké kompetence absolventů - tedy to, co žáci budou umět,
když školu úspěšně dokončí
jméno a kontakty na člověka, který je připraven kdykoliv odpovídat na
dotazy žáků a jejich rodičů
videa o škole, oborech a žácích, které má škola k dispozici (budou
přibývat, některé školy je teprve natáčejí)
Ještě přibyde:
odkaz na schůzku se zástupci školy (nejčastěji to bude právě 13. 11. 2020,
setkání bude probíhat v MS Teams, aplikaci Zoom apod.)

Doprovodnou akcí festivalu je výtvarná výstava s tématem Povolání
budoucnosti, které se mohou Vaši žáci průběžně účastnit. Mohou vytvářet
svá díla a zapojit se do výstavy aktivně. Nebo si výtvory jen prohlížet a
diskutovat o nich. Od 13. 11. 2020 vystavená díla najdete v záložce "Festival" "Výtvarná výstava".

"KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ" - v záložce najdete už nyní kontakty na
poradce, na které se mohou žáci i rodiče obracet. Jsou zde také k dispozici
různé materiály, pracovní listy a užitečné odkazy. Na webu je chatovací okno,
které mohou žáci využívat průběžně.
13. 11. 2020 budou kariéroví poradci Info Kariéry a Úřadu práce žákům
k dispozici také prostřednictvím komunikační platformy MS Teams.

Rádi Vám odpovíme na dotazy a podpoříme Vás, pokud budete potřebovat
s čímkoli kolem festivalu pomoci.
Budeme také rádi za informaci, zda se s žáky zúčastníte 13. listopadu 2020 živých
setkání se školami, s poradci, zda si hromadně pustíte festivalová videa.

V programu "živého" dne 13. 11. 2020 může ještě dojít ke změnám. Sledujte proto
aktuality na webu posvitsinabudoucnost.cz.

Děkujeme a těšíme se na online setkávání!
Za pořadatelský tým
Michal Parlásek
Info Kariéra
parlasek@infokariera.cz

