Komunikace mezi rodiči a žáky je základem pro volbu vzdělávací cesty.
Pracovní list pro žáka
1. Jaká povolání se vyskytují ve vaší rodině?
ovlivňuje/inspiruje ve Tvém kariérovém směřování.

Zakroužkuj

co/kdo

Tě

nejvíce

Táta:
Máma:
Další (babička a dědeček, strýcové, tety, bratranci, sestřenice, sourozenci…atd.):
2. Čím jsi chtěl(a) být, když jsi byl(a) menší?
Určitě si vzpomeneš, jaké povolání jsi chtěl(a) dělat, když si byl(a) menší. Může v sobě
obsahovat něco, co Tě baví ještě dnes.
Co jsem chtěl(a) dělat

Co se mi na tom líbilo?

3. Mé vzory
Vzpomeň si na nějaké vzory, někoho, komu se chceš podobat, ke komu se chceš přiblížit.
Kdo je můj vzor?

Čím se mu chci podobat?

4. Představ si budoucnost.
Představ si, že je o 100 let více než teď a v Tvém rodném městě Ti na počest staví sochu. Co
bys chtěl(a), aby pod ní bylo napsáno?

5. Jaké očekávání má Tvoje rodina ve vztahu k Tvé kariéře? Co by je potěšilo? Na čem
jim záleží?

6. Co na rozhovoru s rodiči o Tvé kariéře oceňuješ/co se ti líbí a co bys jim doporučil/a,
aby se změnilo, aby ses cítil/a lépe a rozhovory byly prospěšné?

Komunikace mezi rodiči a žáky je základem pro volbu vzdělávací cesty.

PRVNÍ NÁPADY, NÁVRHY
Okruhy činností, obory, případně profese, u kterých si umíš představit, že bys je v budoucnu
mohl(a) studovat či vykonávat.

PRVNÍ KROK: Co si zjistím a do kdy (abych se pohnul dál z místa)

Zdroje, které mohou pomoci
www.nsp.cz

Národní soustava povolání

www.infoabsolvent.cz

Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce

www.studujvpk.cz

Rozcestník pro volbu povolání žáků v Plzeňském kraji

www.evropskejazykoveportfolio.cz
www.coumim.cz

Evropské jazykové portfolio

Online aplikace určená pro mapování dovedností dětí

Komunikace mezi rodiči a žáky je základem pro volbu vzdělávací cesty.
Pracovní list pro rodiče
1. V jakých zaměstnáních pracujete/jste pracovali a jaká povolání se vyskytují ve vaší
širší rodině? Zakroužkujte co/kdo Vás nejvíce ovlivňuje/inspiruje ve Vašem kariérovém
směřování.
Vy:
Druhý rodič:
Další (táta, máma, babička a dědeček, strýcové, tety, bratranci, sestřenice, sourozenci…atd.):
2. Čím jste chtěl(a) být?
Jaké povolání, jaké činnosti označíte za Vaše vysněné? Mohou v sobě obsahovat něco, co
Vás baví ještě dnes.
Co jsem chtěl(a) dělat

Co se mi na tom líbilo?

3. Vaše vzory
Vzpomeňte si na nějaké vzory, někoho, komu se chcete/chtěli podobat, ke komu se chcete
přiblížit.
Kdo je můj vzor?

Čím se mu chci podobat?

4. Představte si budoucnost.
Představte si, že je o 100 let více než teď a ve Vašem rodném městě Vám na počest Vaší
práce/činnosti staví sochu. Co byste chtěl(a), aby pod ní bylo napsáno?

5. Jaké očekávání máte ve vztahu ke kariéře Vašeho syna/dcery? Co by Vás potěšilo? Na
čem Vám záleží?

6. Co v rozhovoru s Vaším dítětem o jeho kariéře oceňujete/se Vám líbí a co byste mu
doporučili, aby se změnilo, abyste se cítili dobře/lépe a rozhovory byly prospěšné?

Komunikace mezi rodiči a žáky je základem pro volbu vzdělávací cesty.

PRVNÍ NÁPADY, NÁVRHY
Okruhy činností, obory, případně profese, které přichází v úvahu.

PRVNÍ KROK: Co si zjistím a do kdy (abych pomohl dát věci do pohybu)

Zdroje, které mohou pomoci
www.nsp.cz

Národní soustava povolání

www.infoabsolvent.cz

Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce

www.studujvpk.cz

Rozcestník pro volbu povolání žáků v Plzeňském kraji

www.evropskejazykoveportfolio.cz
www.coumim.cz

Evropské jazykové portfolio

Online aplikace určená pro mapování dovedností dětí

