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Průvodce pro absolventy speciálního sekundárního vzdělávání
Najít svou vlastní cestu na trhu práce po
ukončení studia je složitý úkol. Musíte
vědět co dělat a kde to dělat. Musíte mít v
pořádku papíry, potřebujete najít pracovní
inzeráty ,je třeba, abyste si domluvili
pracovní pohovor se zaměstnavatelem,
musíte se tam dostavit , je třeba, abyste
vytvořili dobrý životopis….
Toto vše je složitý úkol pro všechny, co
ukončili studium a obzvlášť pak pro ty, co
ukončili stadium speciálního sekundárního
vzdělávání.
Ve Flandrech vyvinulo několik nevládních
organizací, jako například odbory, stejně
jako vláda průvodce pro absolventy s
užitečnými informacemi a tipy, které
absolventi využijí po škole. Nicméně se
zdá, že tento pravidelný průvodce je příliš
obtížný pro mnoho absolventů s
postižením.

JKVG vyvinuli osobního průvodce pro absolventy speciálního sekundárního vzdělávání.

Je to osobní průvodce pro absolventy speciálního středního vzdělání s informacemi, tipy, cvičeními a
s osobním kalendářem pro to "co dělat " po ukončení školy . Myšlenka průvodce je pracovat s
absolventy a učiteli / trenéry v průběhu roku před dokončením studia . Když se toto děje správně,
má absolvent plně osobního průvodce s konkrétními a osobními informacemi , které může používat,
když opustí školu a vstoupí na trh práce.
Průvodce se od těch běžných odlišuje tím, že je napsán velmi srozumitelným / přístupným způsobem
. To znamená, že se příručka vyhýbá obtížným slovům, složitým a dlouhým frázím ... Příručka je
napsána ve stylu WABLIEFT ( www.wablieft.be ) jehož cílem je , aby byl psaný text velmi dobře
přístupný lidem, kteří mají potíže se čtením a psaním.
Průvodce se skládá z různých kapitol, jako jsou " cíl práce ", kde najít práci " , " schůzka se
zaměstnavatelem ", " pohovor ", " administrativa pro zdravotní péči / nezaměstnanost" , "osobní
kalendář ", ... . Každá kapitola příručky má jasný vizuální přehled ( Mindmap ) o obsahu této kapitoly
. Tato Mindmap je velmi dobrým nástrojem, jak udělat všechny psané informace v kapitole vizuální
pro uživatele. Kresby se používají, aby byly věci jasné.
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Průvodce se skládá z několika kapitol, každá je sama za sebe. To znamená, že vyučující / trenér si
může vybrat, ve které kapitole chce pracovat . Není třeba začínat úvodní kapitolou příručky.
Jedná se o osobního průvodce, což znamená, že spolu s učitelem / trenérem může student vyplnit
správné osobní informace (např., kde je nejbližší úřad práce , zdravotní pojišťovna , odborové
kanceláře , ... ). Příručka také obsahuje osobní kalendář, kam si může student zapsat důležitá data.
Kromě dostupných informací obsahuje průvodce i cvičení, která mohou být vytvořena ve třídě
společně s učitelem / trenérem. Správné odpovědi jsou uvedeny v průvodci.

Průvodce má dvě verze. I když je velmi srozumitelný a dostupný, máme take LEHKOU verzi, která
obsahuje ještě více dostupné písmo a informace. Tato verze je velmi užitečná pro osoby s dyslexií.

Průvodce si mohou objednat učitelé / školitelé zdarma v organizaci a to jednoduše emailem, kde
sdělí, pro kterou školu je určen, stejně jako pro kolik studentů. Pokud dodají tyto informace, vzápětí
obdrží příručku v souboru pdf. Průvodce pak může být kopírován ve škole mnoha studenty, kteří s
ním budou pracovat. .
70 škol ve Flandrech používá každoročně tohoto průvodce pro zhruba 2300 studentů, kteří ukončili
vzdělání. Stal se nezbytným prostředkem ve speciálních sekundárních školách k přípravě loňských
studentů v jejich prvních krocích na trhu práce.
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