Projekt „Odplouváme dál“ ve Středočeském kraji
Základní škola Čáslav - Nám. Jana Žižky z Trocnova 182, 286 01 Čáslav -- Ohlasy
našich žáků:
„Naše třída 9. A se zúčastnila projektu ODPLOUVÁME DÁL. Byla tu paní Markéta
Kuldová. Byl to projekt, který nám pomáhal pomocí testů na počítačích vybrat
střední školu. Se zájmem jsme poslouchali a pročítali brožury, které nám pani
Kuldová přinesla. Po přednášce jsme asi 14 dní na to dělali testy na počítačích.
Program se jmenoval COMDI .Test měl nejdříve 240 otázek ale pak se ukázalo
že tam je dalších 17 testů. Asi po 4 dnech nám přinesly výsledky a byly jsme mile
překvapený, skoro všem vyšla škola, na kterou chtějí jít. Máme možnost dne 25.9
přijít s rodiči ale i sami poradit s našimi výsledky z testů. Všichni se dozvěděli něco
nového a nás teď čeká období, kdy za námi budou přicházet vyučující z různých škol
a seznamovat nás, co jejich škola nabízí a obsahuje, abychom se připravili na
příjmací zkoušky.“
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„Projekt „Odplouváme dál“ je specializovaný program, který pomáhá žákům
devátých tříd na základních školách, rozhodnout se, jakou střední školu zvolí, pomocí
různých testů, které se dělají na počítačích. Testy se zabývají zájmy a vlastnostmi
testovaných žáků. Testů je zde sedmnáct a některé z nich jsou formou her.
Naše třída 9.A se také zúčastnila testování. Nejdříve nás navštívila organizátorka
tohoto projektu paní Kuldová, která nás seznámila s projektem a stylem testování.
Hned po víkendu na nás již zmíněné testování čekalo. Probíhalo zhruba 2 – 3
hodiny. Testy byly vcelku zdlouhavé. Objevil se tam například terč, do kterého jsme
se museli trefit a podle výsledků jsme zjistili svou bystrost. Další test byl například
zpracován formou pexesa.
Za nějaký den nás paní Kuldová navštívila znovu. Tentokrát s výsledky našich testů.
Každý dostal dva listy. Na jednom byly zapsány výsledky v grafech, na druhém bylo
to, co grafy znázorňují. Bylo jenom na nás, jestli se z těchto výsledků poučíme a
nějakým způsobem se necháme ovlivnit při výběru středních škol.“
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Výběr z názorů výchovných poradců zapojených do projektu „Odplouváme dál“ ve
Středočeském kraji (některé příspěvky byly částečně kráceny, citovány jsou často jen
náměty či úryvky).
 Školení výchovných poradců bylo podnětné a struktura e-learningového kurzu
vhodně zvolena, časově docela náročné
 V e-learningu oceňuji hlavně praktické testy a možnost vyzkoušet si průběh
interpretací
 Testování COMDI bylo realizováno s velkým úspěchem a s podporou vedení
školy
 Testování připadalo některým žákům náročné a dlouhé, ve většině případů
byly s průběhem spokojeni
 Velký zájem žáků o individuální poradenství, rodiče uvítali možnost zapojení
se do konzultací, následně velká spokojenost s pohovorem
 Individuální poradenství je velkým přínosem v rámci projektu







Projekt vnímám jako velký přínos pro kariérové poradenství na školách
Obory navržené na základě testování byly pro většinu žáků inspirující
Vhodnější je pro testování 8. ročník, i rodiče lépe reagují a mají více času na
rozmyšlenou a práci s dítětem
2 žáci z naší školy část testu jen bezmyšlenkovitě odklikali, pak zjistili, že
obelhali sami sebe, rodiče i děti hodnotili možnost testování a výsledky velmi
vysoko
Vedení školy, zřizovatel i rodiče jsou s realizací i smyslem projektu velmi
spokojeni

