
Centrum Euroguidance při Domu zahraniční spolupráce
a Evropská  kontaktní skupina, vás zvou na seminář
o kariérovém poradenství na základních a středních školách.

Seminář se koná dne 4. 5. 2016 od 9:00 v hotelu Duo, Teplická 492/19, Praha 9.

Seminář je určen všem školním 
pracovníkům, zejména třídním 
učitelům a učitelům předmětu Svět 
práce, výchovným poradcům, školním 
psychologům, kariérovým poradcům, 
pracovníkům v mimoškolních 
poradenských službách pro děti 
a mládež a vedení škol a dalším 
zájemcům o podporu osobnostního 
i kariérního rozvoje dětí a mládeže.

Na semináři se dozvíte, co je kariérové poradenství, 
k čemu je užitečné, jaké jsou moderní trendy v rozvoji 
dovednosti žáků a jak byste jej mohli dělat právě vy. 
Moderní postupy a techniky pro práci s mladými lidmi 
si vyzkoušíte díky praktickým workshopům. Odnesete 
si pracovní listy, publikace a metodické materiály 
určené do výuky. Na závěr proběhne panelová diskuze 
s odborníky o tom, jaké novinky se chystají na poli 
vzdělávání a jak přistupují ke kariérovému poradenství 
různé vzdělávací instituce.

Škola + kariérové poradenství
= úspěch žáků 21. století

Aktuální trendy v kariérovém poradenství na školách

Účast na semináři, pracovní materiály a metodiky 
jsou zdarma, společně se zajištěním občerstvení.

Mimopražským účastníkům bude také zajištěno 
bezplatné ubytování 3.–4. 5. 2016 v hotelu Duo.

Registrace je dostupná zde a probíhá do 25. 4. 2016. 

Program a anotace jednotlivých workshopů 
naleznete na další stránce.

https://docs.google.com/forms/d/1U3MkT1wPbjeANmbP5pOa77kgguueMbG_VgHvH8LJvng/viewform


900–930   Registrace

930–945   Přivítání účastníků / moderace: Eva Kavková a Petr Chaluš

945–1015   Vzdělávání, inspirace a síťování v oblasti poradenství 

 Jana Opletalová, Euroguidance
 Jaké semináře, metodiky a studijní návštěvy do zahraničí nabízí centrum 

Euroguidance? Představena bude také Národní cena kariérového poradenství 
a příklady dobré praxe z této oblasti.

1015–1045  Kariéra jako dlouhodobý proces 

 Helena Košťálová, EKS
 Svět práce se mění. Jsou absolventi škol opravdu připraveni na reálný život? 

Jak je v tom může škola podpořit?

1045–1115  Ochutnávka ze ZŠ Londýnská 

 Jan Chaluš, Catherine Portway, Zuzana Richtermocová, ZŠ Londýnská
 Co přináší integrace kariérového poradenství do výuky? Zkušenosti učitelů a žáků 

ze základní školy.

1115–1145 Přestávka

1145–1215  Co umí nástroj „Co umím“? 

 Silvie Pýchová, EDUin
 Jak souvisí nástroj „Co umím“ s kariérovým poradenstvím? Komu je určen, na 

jakých principech funguje a jaké s ním má EDUin plány do budoucna?

1215–1245  Volba povolání bez předsudků 

 Jitka Hausenblasová, Gender Studies 
 Jak ovlivňuje žáky a žákyně základních škol při výběru budoucího povolání to, 

zda se narodili jako chlapec či dívka? Jak lze jejich volbu podpořit a nenechat 
se ovlivnit zaběhanými stereotypy? Představení publikace Volba povolání bez 
předsudků – praktické příručky pro vyučující na základních školách. 

1245–1345 Oběd

1345–1515  Workshop  / 3 paralelní workshopy dle výběru účastníka  

1. Gender Studies: Jak pracovat s dětmi, aby si své budoucí povolání 
vybíraly svobodně a bez předsudků? 

 Na workshopu si vyzkoušíte, jak lze v praxi u dětí nabourávat stereotypy 
o tradičních profesích pro ženy a pro muže. Naučíte se, jak s dětmi pracovat 
tak, aby dokázaly stereotypy samy rozpoznat, uvědomily si, jak je omezují 
a uměly se jim bránit v případě, kdy se jich samotných dotýkají. To vše kreativní 
a jednoduchou formou tak, abyste aktivity mohli sami realizovat při výuce 
či v poradenství. 

2. EKS: Od Jamese Bonda k volbě povolání – jak na kariérové 
poradenství ve třídě 

 Ukázka technik kariérového poradenství využitelných ve školní praxi. Vyzkoušíte 
si aktivity zaměřené na hledání silných stránek, kooperaci, sebereflexi a práci 
se zpětnou vazbou. Odnesete si metodické návody a pracovní listy.

3. EDUin: Využití nástroje Co umím v poradenství a ve vzdělávání
 Na workshopu se dozvíte, jak navazuje nástroj „Co umím“ na kariérové 

poradenství a metodu Mapování kompetencí. Bude to také příležitost si nástroj 
vyzkoušet (je k dispozici zdarma!) a společně přemýšlet o tom, jak ho ještě lépe 
využít ve vaší praxi.

1515–1530 Přestávka

1530–1615  Panelová diskuze – Vize kariérového poradenství na školách 

 Petr Chaluš (Euroguidance), Helena Košťálová (EKS), Jiří Tillner 
(Národní ústav pro vzdělávání), Roman Křivánek (Vysočina Education), 
Veronika Vitošková (Gymnázium J. Palacha). Moderuje Eva Kavková (EKS).

 Registrace  zde

Seminář se koná dne 4. 5. 2016 od 9:00
v hotelu Duo, Teplická 492/19, Praha 9.Program

https://docs.google.com/forms/d/1U3MkT1wPbjeANmbP5pOa77kgguueMbG_VgHvH8LJvng/viewform

