Metodika ke spotu s názvem: Čím chci být
Základní charakteristika video spotu
Délka: 72 vteřin
Obsahová charakteristika:
Rizika nízké vzdělanosti
Vzdělávání a výhody s ním spojené
Prevence podcenění důležitosti vzdělávání
Motivace k rozhodování o svém vzdělání

Základní pokyny pro práci
Věková skupina: vhodné pro základní a střední školy
Jak spot využít ve školní výuce – návrhy:
Zařazení do výuky
Člověk a jeho svět – 1. stupeň ZŠ
Výchova ke zdraví, Rodinná výchova - 2. stupeň ZŠ
Výchova ke zdraví, Základy společenských věd – střední školy
Průřezová témata: osobnostní rozvoj (sebepoznání, seberegulace)
morální rozvoj (rozhodovací dovednosti, hodnoty, postoje)
Návaznost spotu na školní výuku
Součinnost s výchovným poradcem a školním psychologem
2. Propojení s osobnostním a morálním rozvojem
a) osobnostní rozvoj – sebepoznání a seberegulace
b) morální rozvoj – rozhodovací dovednosti, hodnoty a postoje
Metody práce se školním kolektivem
1. Interaktivní výklad spojený s diskusí
a) Systém vzdělávání v ČR, platná legislativa/význam vzdělávání
b) povinná školní docházka x celoživotní vzdělávání /význam
c) Jaké jsou možnosti dalšího vzdělávání (nepovinné předměty, zájmové kroužky, stáže –
výuka jazyků v zahraničí atd.) na vaší škole
d) Rizika spojená s nedostatečným vzděláním
2. Skupinové diskuse
a) Zkuste vymyslet co nejvíce důvodů, proč se vzdělávat/možností, jak a kde se může člověk
vzdělávat.
b) Jaká jsou podle Vás rizika nízké vzdělanosti?
c) Může souviset úroveň vzdělání se zdravím?
d) Považujete výuku ve vaší škole za zábavnou/smysluplnou a přínosnou? Vysvětlete,
případně navrhněte změny.
3. Řešení případových studií
a) Vyberte si profesi, kterou byste chtěli dělat a pokuste se najít někoho ze známých
osobností (případně svůj vzor), který se jí věnuje/věnoval. Pokuste se zjistit, proč si vybral
právě tuto profesi a jaké jsou k ní potřeba dovednosti a vzdělání.

b) Vytvořte prezentaci o nějaké zajímavé škole/studiu, tak, aby byla pro Vaše spolužáky
zajímavá a lákala je k vyzkoušení.
4. Samostatné vyhledávání informací
a) Vyberte si jednu profesi a zjistěte, jaké vzdělání je k ní potřeba a jak se člověk, který jí
vykonává, může ve svém oboru dále vzdělávat. Na internetu vyhledejte i průměrnou mzdu
vybraného oboru.
b) Vyhledejte na internetu systém vzdělávání ve vybrané zemi Evropské unie a porovnejte
rozdíly se systémem v ČR.

