Podpora žáků při studiu kariérovým poradenstvím v Chomutově
Světlo Kadaň z. s. realizuje za podpory Evropské unie a MŠMT projekt Podpora žáků při přechodu ze základní školy na
střední a při studiu v Chomutově registrační číslo projektu CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/00016341

 Cíl projektu - Hlavním cílem je poskytnout žákům ohrožených školní neúspěšností podporu a pomoc k získání a upevnění dovedností a schopností, které jim usnadní zvládání běžných životních situací spojených se školní docházkou a školní
neúspěšností, usnadní orientaci ve společenském prostředí, fungování v něm a začlenění se do něj a to mimo jiné formou zvyšování kvalifikace.
 Komu je projekt určen - Žákům a studentům od 5. tříd se sociokulturním znevýhodněním a jejich rodičům a žákům,
kteří jsou ohroženi předčasným odchodem ze vzdělávání.
 Cena - Poskytované služby jsou zdarma.
 Jak to děláme - Našim záměrem je za pomoci mentoringu, prostřednictvím zkušených poradců učit a podporovat žáky
v úspěšném studiu. Nabízíme zejména individuální pomoc s odstraněním bariér k dalšímu vzdělávání, pomoc se zvládnutím učiva, a to i formou doučování pedagogickým pracovníkem, či vyřízení potřebných formalit k nastoupení na navazují
studium. V rámci projektu klienty zplnomocňujeme tj. pracujeme s cílovou skupinou tak, aby jednotlivci nabyli vlastní
hodnoty, naučili se odpovědnosti za své chování a jednání a dokázali zdravě uplatňovat svá společenská práva, mezi které patří mimo jiné právo na vzdělání.
Co konkrétně nabízíme


Pomoc s výběrem vhodného oboru na střední škole.



Pomoc s podáním přihlášek a vyřízením potřebných náležitostí k přihlášení ke studiu na střední školu (doprovod k lékaři, znovu vyřízení přihlášek, zápisových lístků při jejich ztrátě, pomoc s řešením dalších překážek, které by bránili nastoupení do studia).



Dlouhodobá a individuální motivace ke studiu, workshopy pro žáky (možnost sdílení zkušeností se studiem).



Udržení motivace u žáků v době letních prázdnin a distančního vzdělávání (vzdělávací aktivity „Škola hrou“).



U žáků pomoc a podpora s rozvíjením schopností, dovedností potřebných ke studiu, podpora v osobnostním růstu
(naučit se o sobě mluvit, umět popsat své silné a slabé stránky, nácviky jak řešit konflikty a komunikovat s učitelem, jak
řešit případné problémy a překážky ve studiu s praktickým nácvikem, umět si asertivně prosadit svá práva apod.).



Exkurze u zaměstnavatelů, prohlídky pracovišť, návštěvy veletrhů práce, vazba na ÚP—kariérní dny apod.



Podpora při zahájení studia, během studia a motivace k dokončení studia - informace o stipendiích, možnost poskytnutí
technického zázemí (PC, Internet, tiskárna), pomoc při školní neúspěšnosti (motivace k učení, organizace času), podpora, vedení a provázení v době distančního vzdělávání (využití PC atp.).



Podpora při jednání, řešení problému rodič—pedagogický pracovník—žák.



Možnost spolupráce a zapojení rodičů při výběru studia a následně v době studia, udržení motivace v době letních
prázdnin, aby své děti do školy poslali a následně spolupráce, aby své děti při studiu podporovali a děti se na škole udrželi, workshopy pro rodiče možnost sdílení zkušeností se studiem svých dětí, inspirace při hledání řešení různých problémů spojených se studiem.

Kdy se na nás obrátit
Pedagog - má žáka z cílové skupiny, který má problém se studiem, potřeboval by individuální podporu ve studiu, pedagog by
uvítal podporu při jednání, řešení problému student—rodič—pedagog
Student - je z cílové skupiny, potřebuje: pomoc při studiu, řešení problému s pedagogem, s rodičem
Rodič - má dítě z cílové skupiny, které studuje, potřeboval by pomoc při udržení dítěte na studiu, při řešení problému se školou, pomoc při komunikaci s pedagogem, pomoc se zvládáním školních povinností
Pracovní doba
Po—pá pohyblivá pracovní doba,
dle potřeb klienta
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