Š KOLA, Š KOLKA,
DOMOV MLÁ DEŽE
Bavilo by vá s vychová vat a vzdělá vat mlá dež ?
Je pro vá s potěšením, naslouchají-li druzí vašemu vyprá vění?
Myslíte si, ž e je doká ž ete zaujmout?
Umíte také vy naslouchat druhý m, chá pat jejich problé my?
Když by to bylo nutné , doká zali byste někoho takzvaně postavit do latě?
Má te smysl pro spravedlnost? Jste dů slední?

Pokud jste na vý še položené otázky odpově dě li ANO, mohla by pro vás bý t
vhodná právě oblast „ Š KOLA, Š KOLKA, DOMOV MLÁDEŽE“.

Bavilo by vá s hrá t si s dětmi,
vymýš let jim zá bavu a organizovat
jim volný č as?
Bude vá m vyhovovat pracovní
kolektiv slož ený převá ž ně z ž en?
Plá nujete jako své nejvyš š í vzdělá ní
maturitu?

Doká ž ete souvisle
a srozumitelně
formulovat, co si
myslíte?
Nemá te trému
vystupovat před
větš ím
kolektivem?

Plá nujete jako
nejvyš š í vzdělá ní
maturitu?

Pro vás by se mohlo hodit ně které
z následujících uplatně ní:
- Uč itel předškolní výchovy
(MtŠ ) - Vychovatel ve školní druž ině- Vychovatel v domově mládež e (vychovatel, odborný vychovatel,
vychovatel-expert)

Pro vás by se mohlo hodit ně které
z následujících uplatně ní:
- Mistr odborné výchovy -

Pro vás by se mohlo hodit ně které
z následujících uplatně ní:
Chtěli byste
studovat
vysokou š kolu?

- Uč itel základní školy - Uč itel střední školy - Uč itel vysoké školy - Speciální pedagog -

Jak se jednotliví pracovníci podílejí
na práci ve vámi vybranéoblasti?

Kdo je vychová vá n
nebo vyučová n?

Kde?

Jedná spíš
o vý chovu
a dozor nebo
spíš o učení?
výchova

Předškolnídě ti

Dě ti na 1.stupni základníškoly
nebo zvláštníškoly
Dě ti na 2.stupni základníškoly
nebo zvláštníškoly

Uč ni

Studenti gymnázií
střední
ch odborný ch škol,
vyšší
ch odborný ch škol
Studenti vysoký ch škol
Zdravotně postižené dě ti
Dě ti s vý vojový mi vadami

Dě ti s poruchami chování

Povolá ní

uč ení

mateřská
š kolka

učitel předškolní vý chovy
(MtŠ )

zá kladní š kola

učitel na 1.stupni ZŠ

š kolní druž ina

vychovatel

zá kladní š kola

učitel na 2.stupni ZŠ

uč iliš tě

učitel SŠ

provozovna
odborného
výcviku

mistr odborné vý chovy

interná t

vychovatel

gymná zium,
střední odborná
š kola,
vyš š í š kola

učitel SŠ

vysoká š kola

učitel VŠ

zá kladní š kola
střední š kola
speciá lní š kola
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx

speciální pedagog

Jaký je hlavní charakter č innosti?

Obsluha
strojů
a zař ízení

Zkoušení,
testování,
posuzování,
hodnocení

Př edvádění

Vykládání,
vysvětlování

Dohlížení,
kontrola

Organizování
zájmové
činnosti

mistr odborné vý chovy
učitel vysoké školy
učitel střední školy
učitel základní školy
vychovatel
učitel předškolnívý chovy (MtŠ )
speciální pedagog

Peč ování

Jakévzdělání vede k jednotlivý m uplatněním?

Školní vzdělání

Další vzdělání

Jsou tu nejběžně jšía relativně nejvhodnější
obory školní
ho vzdělánípodle oborové
soustavy KKOV.
To neznamená, že jednotlivá povolání
nemohou vykonávat i absolventi jiný ch oborů.

Tzv.
doplňkové
pedagogické
studium
učitel vysoké školy

Vlastní nepedagogická odbornost VŠ

učitel střední školy

Uč itelství pro střední š koly

učitel základní školy

Uč itelství pro zá kladní š koly

vysoká
škola

Pedagogika
speciálnípedagog

Speciá lní pedagogika
Vychovatelství

Tzv.
doplňkové
pedagogické
studium

vychovatel

Sociá lní prá ce a sociá lní pedagogika

učitel předškolní
vý chovy (MtŠ )

Předš kolní a mimoš kolní pedagogika

mistr odborné
vý chovy

Vlastní nepedagogická odbornost SŠ

maturita,
vyššíškola

