Případová studie
Využití nástroje Salmondo pro podporu kariérového
poradenství na Stojanově gymnáziu ve Velehradě

Na Stojanově gymnáziu ve Velehradě dostali žáci 2. ročníku prostřednictvím školy možnost zakoupit roční plnou
verzi Salmonda za zvýhodněných podmínek určených pro nákup multilicencí střední školou. Zájem o nabídku
mělo 50 žáků z celkového počtu 63 žáků v ročníku. Škola tak získala možnost využít aplikaci pro rozšíření služeb
kariérního poradenství – výchovný poradce dostal administrátorský přístup do aplikace, díky kterému může
využívat všech jeho možností (jako je například náhled sdílených výsledků žáky) a žáci zároveň získali licenci s
výraznou slevou v porovnání se standardním individuálním nákupem.
VÝSLEDKY
Pomohlo studentům Salmondo s výběrem studia?

Které části aplikace studenti nejčastěji využili?
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Psychologické testy
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Ano, rozšířilo mi obzory v
tom, jaké možnosti studia by
pro mě mohly být zajímavé.
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Přínos aplikace pro nerozhodnuté studenty
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VYBRANÁ HODNOCENÍ STUDENTŮ
“Pomohlo mi vyjasnit si, jakým směrem bych se měl v životě vydat."
"Pro někoho, kdo neví, kam jít, super věc.”
"Místo, kde si můžete urovnat myšlenky a něco se o sobě dozvědět.”
ZKUŠENOSTI ŠKOLY

"Naše škola byla se Salmondem maximálně spokojena. Podpora studentů, aktivní
zájem a závěrečný workshop přispěly ke zdárnému průběhu testování. Výsledky
pomohly studentům při jejich rozhodování o budoucí profesní orientaci."
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