
Online nábor 
má svá pozitiva.

Budoucnost?
Kombinovaně.

 

JARNÍHO SETKÁNÍ KLUBU
KARIÉROVÝCH PORADCŮ
Téma: Náborové aktivity v době covidové

Nástrojů i zdrojů je mnoho, dají se kombinovat
Faktor nejistoty (stabilní připojení a funkční komunikační nástroje jsou nezbytné, zájem a
interaktivita, zpomalení reakcí a zpětné vazby)
Pomáhá: 

podpora vedení školy (mít kanál, čas - ideálně dopoledne ve výuce)
pro spolupráci např. MS Teams (např. tým Kariérové poradenství, kde jsou žáci školy
členem a lze přizvat hosty (absolvent/odborník), případně další účastníky (děti, rodiče, ZŠ)
lze pracovat skupinově (beseda s hostem, několik hostů - každý v jiné místnosti /
panelově) i individuálně (osobní konzultace, sdílení info, zdrojů, ukázky na webu...)
odpoledne dobrovolné akce; propagace např. přes FB
online prezentace (veletrhy, DOD, videa) doplňovat prezenční variantou - individuální
schůzkou ve škole, prohlídkou prostor, outdoorovou akcí u školy (lze-li)
na veletrhu byli častěji žáci sami či celá třída, na DOD spíš ve společnosti rodiny
sledovat potřeby, poptávku žáků (práce s časem, e-mailem, s motivací, organizace a
plánování, téma na přání) - realizace aktivit k tomuto tématu, možnost průřezové
spolupráce - např. propojit kariérové téma i s finanční gramotností
i kontakt s trhem práce lze rozvíjet online (veletrh firem, setkání s odborníky, videa...)
zapojení externistů, profi kariérové lektory a poradce (např. WS/WB na míru pro školu)
soustředit se na zpětnou vazbu cílových skupin, zapojovat žáky

Výhody online
časová úspora, flexibilita, dostupnost a efektivita - jednoduché a plynulé předání
info/zdrojů, ukázka práce s webem apod., 
vyhovuje např. introvertům - zeptají se v chatu raději než ústně
na akci KP se někdy nabalují i členové domácnosti - osvěta služby, prohlubování kontaktu
s rodinou

Závěry:
i do budoucna nabízet obě formy, rozvíjet, co funguje
únava onlinem na straně dětí i škol - mít plán, zkracovat akce - jít po podstatném

Shoda napříč (zástupci ZŠ, SŠ, mimoškolní KP):

Úterý 6. 4. 2021

Výstupy

Jsme v tom společně


