Kongresové dny výchovného poradenství 2018
Brno, 4.-5.10.2018

Odpovědi ankety názorů 82 ze 125 účastníků (návratnost 65.5 %).
4) Funkci výchovného poradce lze kumulovat s funkcí:
a) metodika prevence
b) třídního učitele

c) školního psychologa

5) Na každé škole by měl být ze zákona (podle počtu a potřeb žáků na plný úvazek)
a) školní psycholog
b) speciální pedagog

6) Činnost výchovného poradce by se měla více zaměřovat na skupinovou intervenci a práci s třídním kolektivem v rámci:
a) tomu vyčleněné hodiny b) třídnické hodiny
c) mimoškolní činnosti

7) Výchovný poradce by měl ve spolupráci s třídními učiteli monitorovat a provádět preventivní opatření týkající se žáků:
a) ohrožených školním neúspěchem
b) nadaných

Asociace výchovných poradců byla založena v roce 2005
s cílem prosazovat společné zájmy poradenských pracovníků, respektujíc přitom suverenitu svých členů, s vědomím nutnosti vzájemné pomoci při zlepšování spolupráce
mezi členy a jejich postavení ve společnosti.
Asociace výchovných poradců, z.s., Kolínská 90, 281 23 Starý Kolín

www.asociacevp.cz

10) Školní poradenské pracoviště
a) přispělo ke komplexnějšímu
řešení běžných i obtížných situací

b) u nás funguje jen
formálně

13) Výchovný poradce konzultuje přechod do navazujícího vzdělávání nebo zaměstnání:
a) se žáky / studenty
b) se zákonnými zástupci žáků

Na anketu odpovědělo 82 účastníků Kongresových dnů výchovného poradenství 2018. Z nich bylo 36 členů Asociace výchovných poradců a 77 výchovných poradců. Průměrný
věk
respondentů byl 48 let.
Výběr komentářů k činnosti Výkonného výboru Asociace výchovných poradců a ke Kongresovým dnům

15) Pokud se mezi žáky, kteří opouštějí školu vyskytne žák bez zajištěného následného vzdělání nebo pracovního místa, výchovný poradce tuto situaci komunikuje:
a) s vedením školy
b) s rodiči
c) poradcem pro volbu
povolání IPS ÚP ČR

Děkuji za vaši práci a organizaci kongresu odborně byl na vysoké úrovni a pro
práci up byl přenosem zejména pro jeho práci (ne teorie o tom co bude
když...)
Děkuji radě AVP, že asociace VP existuje a vyvíjí smysluplnou činnost pro
výchovné poradce a výchovné poradenství, děkuji za skvělou organizaci kongresovým dnů, které byly pro mou práci VP velmi přínosné.
Děkuji za kongres a za cenné informace, které tu zazněly:-)
děkuji za možnost setkat se s kolegy, sdílet problémy a navázat nové kontakty
Vždy se sem velmi těším je to pro mne obohacující a příjemné strávení 2 dnů

16) S třídními kolektivy posledních ročníků naší školy navštěvujeme:
a) IPS Úřadu práce ČR
b) veletrhy vzdělávání

Brno působilo mnohem "přítulněji" a prostředí kongresu skvělé, "nechci
srovnávat" ale tady to bylo hezčí než v Praze, ale zase do Prahy to mám blíž.
VELKÉ DÍK ZA VAŠI PRÁCI!
Velice děkuji za podporu a za Vaši práci, je to úžasné, co všechno zvládnete
ve svém volném čase. Měli byste být ohodnoceni finančně, ale nevím, zda
naše příspěvky stačí. Zasloužili byste aspoň rok wellness.

Děkuji za vaši práci v této oblasti. Je skvělé, že se tomu někteří z nás aktivně
věnují. Kongresové dny se opět povedly, nemám žádné kritické připomínky,
"jen" pochvalu. Snad jen zkrátit dobu příspěvků, nebo zařadit malou přestávku (např. po 60min)
Moc děkuji za výběr důstojného prostředí za skvělou organizací i průběh a
samozřejmě za podnětná témata a skvěle odborníky a lidi zároveň jsem ráda,
že jsem se poprvé v životě mohla zúčastnit kongresových dnů, které jsou ale
mého velkého přínosu pro všechny vp , už si je nenechám ujit.
Účastnila jsem se Kongresových dnů poprvé a jsem velmi spokojena jak s
organizací, tak s obsahem.

17) Nabídka kurzů DVPP pro výchovné poradce zaměřených:
a) na teoretické poznatky
b) na řešení běžných a
odpovídá vzdělávacím
svízelných situací ve škole
potřebám výchovných
odpovídá potřebám
poradců
výchovných poradců

Děkuji za výborný výběr všech přednášejících a za jejich přínosné příspěvky!
Je mi hanba chtít po Vás další práci, ale třeba nějaký nepravidelný bulletin emailem "Co nového ve VP", upozornění na změny v legislativě, nové trendy,
zajímavé akce, lidi apod.

Příští kongresové dny výchovného poradenství se budou konat v roce 2020.
Asociace výchovných poradců, z.s., Kolínská 90, 281 23 Starý Kolín

www.asociacevp.cz

