
ПОРАДА

ДУМКА ОТОЧУЮЧИХ
У ц�й частин� робочого аркуша учн� запитують

дорослих у вашому район� (� вони не обов'язково
повинн� бути батьками, це може бути дорослий

друг, родич, вчитель, тренер � т. д.), як вони
вибрали середню школу, що їм допомогло. Це

може бути зроблено в якост� добров�льного
домашнього завдання. Вони можуть запитати

думку своїх друз�в � однокласник�в про те, на що, на
їхню думку, варто звертати увагу, при вибор�

середньої школи.

Самоп�знання - це основна в�дправна
точка для будь-якого р�шення про
кар'єру. Це процес, який н�коли не

завершується, в�н проходить через все
життя. Тут учн� намагаються назвати свої

сильн� сторони та �нтереси, щоб
зрозум�ти, що вони можуть розвивати �
на чому будують св�й виб�р середньої

школи. 
Додатков� ресурси для роботи над

самоп�знанням: www.infokariera.cz 
(Для шк�л - робоч� листи для

завантаження).

СИЛЬНІ СТОРОНИ

ПРЕЗЕНТАЦІЯ
Картка фестивалю являє собою робочий
аркуш для учн�в 8 � 9 клас�в початкової

школи, що складається з 3 частин: 
1) до фестивалю, 2) п�д час фестивалю, 

3) п�сля фестивалю.
Ви можете знайти вкладку завантаження
картки на сайт� posvitsinabudoucnost.cz.

Найкращим вар�антом є двосторонн�й друк
на папер� формату А4 в альбомн�й

ор�єнтац�ї, пот�м картка складається �
створюється 4-стор�нкова брошура 

формату А5.

ПРАВИЛА
Учень є знавцем свого життя, в�н добре знає

себе. Ми прагнемо до розширення прав �
можливостей, п�двищення самост�йност� учн�в,

впевненост� в соб� � в�дпов�дальност� за свої
власн� р�шення. Повага, обєктивна оц�нка та не
пор�внювання з �ншими - це все є добрим для

учн�в � ми повинн� поважати їхню думку. Учн� не
повинн� погоджуватися з тим, що вважають

неприйнятним для себе.

Щоб п�дтримати своїх учн�в у пер�од прийняття р�шень �
вибору середньої школи, розвивайте їх навички в таких
областях , як управл�ння кар'єрою, самоп�знання,
визначення власних сильних стор�н, пошук � ор�єнтац�я в
�нформац�ї, мед�аграмотн�сть � критичне мислення,
здатн�сть приймати р�шення � планувати, активний
п�дх�д, комун�кативн� навички та самопрезентац�я.

МЕТОДИКА РОБОТИ
З ФЕСТИВАЛЬНОЇ
КАРТКИ

Ваш� студенти, швидше за все, працюватимуть у профес�ях,
яких сьогодн� нав�ть не �снує, або в робочих умовах � з
�нструментами, як� в�др�зняються в�д того, що ми зараз
знаємо. Давайте не будемо експертами у тому, що є для
них "правильним" вар�антом, давайте будемо б�льше
ор�єнтирами � пом�чниками в прийнятт� ними р�шень.

Кожен учень сам є експертом у своєму житт� � несе
в�дпов�дальн�сть за ваше р�шення ;-)

ВАЖЛИВО
Бажано попрацювати з першою частиною картки (“ДО”)
хоча б на одному уроц�. Ви можете включити працю над
ц�єю карткою до предмету людина � св�т, а також в �нш�
в�дпов�дн� предмети чи заходи задовго до фестивалю. 

Темою урок�в може бути надання �нформац�ї про
фестиваль середн�х шк�л "Пролий св�тло на майбутнє
2022 року", який проходить цього року 7 � 8 жовтня

2022 року на виставц� DEPO2015 в Пльзен�. 
Перед початком самої роботи ознайомтеся з навичками

самост�йного управл�ння кар'єрою (НУК).

CMS-НУК
НУК = Навички Управл�ння

Кар'єрою. Є к�лька концепц�й, з
яких ви можете вибрати:

наприклад, шотландська модель
головоломки або ф�нська модель

п�рам�ди, але також � �нш�.
 

КОНТЕКСТ
Для отримання детальн�шої �нформац�ї

ви можете ознайомитися також з
концепц�єю навичок управл�ння

кар'єрою на сайт� europass.cz або в
статт�, що також враховує вс�

“зелен�”(початков�) вм�ння, як�
пригодяться в майбутньому.

 

Фестивальна картка також доступна в Інтернет� чеською мовою! Учн� можуть заповнити його безпосередньо на сайт� posvitsinabudoucnost.cz у вкладц� «Як».

Тут студенти можуть вибрати � в�дзначити
галочкою, що ще їм потр�бно, щоб вони

змогли визначитися з вибором СЕРЕДНЬОЇ
ШКОЛИ. Якщо це �нформац�я з веб -

стор�нок, Ви можете переглядати сайти, як�
Вам потр�бн�. Якщо учн� виберуть вар�ант

розмови з кимось про виб�р школи, то
мотивуйте їх на так� розмови.

 

ІНФОРМАЦІЯ ТА ФАКТИ 

http://www.infokariera.cz/
http://posvitsinabudoucnost.cz/
https://cica.org.au/wp-content/uploads/career_management_skills_framework_scotland.pdf
https://slideplayer.com/slide/9667168/
http://europass.cz/
https://www.euroguidance.sk/document/casopis/20/14_KPJ_2-2021_20_Bolfova-Nawrath.pdf


Залуч�ть до п�дготовки до фестивалю
батьк�в, як� в�д�грають важливу роль у
прийнятт� р�шення про виб�р учнями

середньої школи. Варто передати
класному активу �нформац�ю про

фестиваль i про роботу з
фестивальною карткою,

використовуючи в�део-запрошення,
яке є в Інтернет� на сайт�

posvitsinabudoucnost.cz � в�део на
Youtube “Пролити св�тло на

майбутнє”. На сайт� також є методика
для батьк�в, яку ви можете їм

порекомендувати. Також є
рекомендац�я залучити батьк�в до

всього процесу вибору школи,
склавши завдання у робочих картках,

як� будуть дан� учням на домашн�
завдання для заповнення з

допомогою батьк�в. І, звичайно,
в�дв�дування фестивалю можна

запропонувати � батькам - другий
день фестивалю, призначений саме

для них. 
 

УВАГА!!! Фестиваль супроводжується прямою трансляц�єю на YouTube, на канал� “Пролити св�тло на майбутнє” та �нтернет-стор�нц�: posvitsinabudoucnost.cz.  

Через деякий час, можливо, через тиждень п�сля заходу,
провед�ть з учнями заняття з роздумами, за допомогою карток

фестивалю останньої частини. Почн�ть сп�льну дискус�ю про
фестиваль, запитайте, що їм сподобалося, не сподобалося � 

НОТАТКИ
Вся частина фестивальної картки "П�д час

фестивалю" служить учням блокнотом, в якому вони
можуть робити нотатки, записувати в�дпов�д� на свої

запитання та �нш� коментар� прямо п�д час
в�дв�дування заходу. 

У нижн�й частин� фестивальної картки можна знайти
нагадування про консультац�йн� зони, де учн� можуть

поговорити про все з питань кар'єри з
консультантами рег�онального осв�тнього центру

або Департаменту прац�.

ПІДГОТОВКА ДО ФЕСТИВАЛЮ
З карткою "П�дготовка до фестивалю" бажано попрацювати за тиждень до заходу. Т�льки при правильн�й

п�дготовц� студенти зможуть повною м�рою використовувати потенц�ал в�дв�дування фестивалю. Вони
повинн� зайти на сайт posvitsinabudoucnost.cz - д�знатися, як� експонати будуть на фестивал�,

переглянути в�део на Youtube “Пролити св�тло на майбутнє”. Вони повинн� подумати про те, що вони
хочуть бачити на стендах виставкових шк�л, щоб з'ясувати, що їх зац�кавить. Ви можете обговорити це

разом, а пот�м �ндив�дуально або в парах сформулювати питання у вигляд� списку.

РОЗДУМИ І ПЛАНУВАННЯ 

КОМПЕТЕНТНІСТЬ В 21 СТОЛІТТІ
Ось 10 навичок, як�, грунтуючись на досл�дженнях � прогнозах, будуть

найб�льш затребуван� в 2025 роц�. Вони, в основному, є базов� � серед них
головними є вм�ння та цифров� навички. Студенти разом з батьками

можуть оц�нити � додатково обговорити розвиток ринку прац� за
допомогою таких ресурс�в, як: 

europass.cz/dovednosti-budoucnosti
nsp.cz

або �нш� статт�, пов'язан� з профес�ями майбутнього.

ПОРАДИ

чому. Як пройшли їх спроби
сп�лкування з прац�вниками
експонат�в, чи вони отримали
в�дпов�д� на свої запитання? 
Пот�м студенти можуть
заповнити частину робочого
аркуша в школ� або вдома.
Важливими для них в
подальшому є отримання
в�дпов�дей на питання: "Що Я
зроблю наступним?... Куди мен�
�ти?..."
Постарайтеся направити їх так,
щоб вони спланували свої
майбутн� р�шення конкретно -
що � коли.

http://posvitsinabudoucnost.cz/
https://www.youtube.com/channel/UCMDuiWIVrw1NCK2JfB3Q6nA
https://www.posvitsinabudoucnost.cz/
http://posvitsinabudoucnost.cz/
https://europass.cz/dovednosti-budoucnosti
https://www.nsp.cz/

