METODIKA
PRO RODIČE

Festival Posviť si na budoucnost nabízí
žákům 8. a 9. tříd ZŠ a jejich rodičům
příležitost zorientovat se v nabídce
dalšího vzělávání v Plzeňském kraji.

Posviť si
na budoucnost
5.-6.11.2021
a
online celý rok

posvitsinabudoucnost.cz
Pomozte své dceři/svému synovi využít festival
na 100% díky práci s festivalovou kartou a těmto
tipům:
1

PROMLUVTE SI SPOLU

2

PODPOŘTE PŘÍPRAVU

3

PODĚLTE SE

4

VZDĚLÁVEJTE SE

Zeptejte se svého potomka, jestli ví o festivalu SŠ a zda
jej navštíví se školou v pátek. Pokud ne, nabídněte mu,
že můžete jít společně v sobotu nebo může jít sám.
Upozorněte ho na existenci festivalové karty a
nabídněte svou pomoc. Nevnucujte se.

Na webu je k dispozici festivalová karta (lze ji vyplnit
online nebo stáhnout a vytisknout), kde se zaměřte
na část PŘED festivalem. Pokud bude dcera/syn stát
o zpětnou vazbu, řekněte svůj (pozitivní) názor na to,
co jí/mu podle vás jde, na co má talent...

V kartě PŘED festivalem ve spodní části mohou děti
oslovit dospěláky ve svém okolí a zjistit, jak si vybírali
střední školu oni. Budete-li svým potomkem osloveni,
podělte se upřímně o své zkušenosti.

Chtěli byste si být jisti, že se Vaše dítě rozhodne dobře,
to je jasné. Ale jak můžete vědět, co je pro něj dobré?
Nikdo z nás nevidí do budoucnosti. Trh práce se mění.
Až Vaše dítě dostuduje, budou existovat profese, které
nyní ještě neznáme. Navštivte budoucnostprofesi.cz
nebo careers2030.cst.org a zajímejte se (společně).
5

DOPLŇTE SI INFORMACE

Jaké střední školy vůbec existují, jaké nabízí obory, jaké
mají požadavky na uchazeče o studium - to vše pohromadě
zjistíte na studujvpk.cz a infoabsolvent.cz. Jaká povolání
už existují a jaké kompetence v nich hrají roli najdete na
nsp.cz.

6

7

PŘIPRAVTE SE NA AKCI

Na stránkách festivalu posvitsinabudoucnost.cz
prozkoumejte profily a videa středních škol.
Pomozte dceři/synovi s formulací otázek, které by
rád/a vystavujícím položil/a, aby zjistil/a, co potřebuje.

PODPOŘTE REFLEXI
Po festivalu, kdy jste fungovali maximálně jako opora, si
sedněte nad poslední částí karty PO festivalu. Rozhovor
o tom, co ze zjištěných informací vyplývá, by měl být více
v režii Vašeho dítěte. Respektujte a reflektujte.

8

CO S NEJISTOTOU?
Budoucnost provází nejistota. Pomáhejte svému potomkovi
rozvíjet jeho silné stránky a kariérové kompetence, jedině
tak může úspěšně čelit nejisté budoucnosti. Můžete se
společně obrátit i na kariérové poradce. Jsme tu pro vás.

Info Kariéra - Tylova 33, Plzeň, www.infokariera.cz, info@infokariera.cz

