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Program konference Rodiče a kariérové poradenství na ZŠ 
25. -26. května 2017, Info Kariéra. Ve spolupráci s MAP pro ORP Plzeň a Euroguidance. 

Čtvrtek 25. 5. 2017 

9:30 – 11:30 Přednáškový blok 
Nejen teoretický úvod, vymezení tématu konference, představení prezentujících. 

 Evropské inspirace pro kariérové poradenství (Euroguidance) 
Budeme hovořit o Euroguidance, o systémech poradenství v Evropě, o evropských trendech 
v přístupu k poradenství, o zkušenosti jak se pracuje s rodiči jinde v Evropě. 

 Rodiče jako podpora kariérového poradenství na školách (Fórum rodičů) 
Představíme náš pohled na roli rodiče ve vzdělávací a kariérní cestě svých dětí. Vnímání rodičů 
jako spoluautorů podoby kariérního poradenství ve škole a možnosti spolupráce rodiče a kariérního 
poradce. 

 Kompetence pro řízení vlastní kariéry jako rámec spolupráce se školou (Info Kariéra) 
Představíme naše uvažování o spolupráci Info Kariéry se školou. Možnosti a způsoby zapojení 
rodičů a přínosy pro žáky, školu a rodiče. 

12:00 - 15:30 Hodinové workshopy 
Tři prezentující představují tři témata ve třech 60 minutových workshopech. Účastníci v menších skupinách 
projdou postupně všemi workshopy. 

 Storytelling v kariérovém poradenství (Kým, čím být, z.s.) 
Náš život se skládá z příběhů. Veselých či smutných nebo jen běžných, které každý den 
prožíváme. Prožitek z těchto příběhů formuje náš život a pomáhá utvářet naše budoucí směřování. 
Skrz prožívání příběhů poznáváme sami sebe, naše silné i slabé stránky. Na našem kurzu Vám 
ukážeme, jak je možné převyprávět nás vlastní příběh, abychom si z něj vzali to pozitivní pro svoje 
budoucí kroky, a abychom posílili naše sebevědomí a pozitivní vnímání sebe samého. 
 

 Rodiče a kariérové poradenství - evropské inspirace (Euroguidance) 
Workshop se věnuje způsobům jak zaměřit kariérové informace pro rodiče. Představíme příklady 
z praxe evropských zemí. Také budeme hovořit o možnostech zapojení rodiče do kariérového 
rozvoje žáků školy. Představíme dobrou praxi v rámci Národní ceny kariérového poradenství a 
budeme sdílet zkušenosti a nápady jak spolupracovat s rodiči při kariérovém poradenství a 
kariérovém rozvoji. 

 

 Rodič jako parťák při tvorbě kariéry (Info Kariéra) 
Ve workshopu představíme naše zkušenosti se zapojením rodičů do kariérového poradenství žáků 
ZŠ v rámci skupinového i individuálního poradenství. Zmíníme příklady dobré praxe našich klientů, 
spolupracovníků i sociálních partnerů. Dáme prostor pro reflexi současných trendů zapojení rodiče 
do vzdělávací a profesní dráhy žáků ZŠ. 

15:30 – 18:00 Market nápadů + grilování na dvorku 
Třetí část konference bude zaměřena na prezentaci a sdílení zkušeností, technik a metod, které používají 
samotní účastníci konference. V prostorách Info Kariéry každý účastník konference prezentuje prostřednictvím 
plakátu (flipchartový papír A1) svůj nápad, metodu, činnost, která se mu osvědčila v praxi. Cílem Marketu nápadů 
je vzájemná inspirace a vytvoření prostoru pro sdílení zkušeností v neformálním prostředí. 

Pátek 26. 5. 2017 

9:00 - 12:30 Workshop rozvoje poradenských kompetencí 
Čtvrtá, páteční, část konference je zaměřena na zážitkový a sebezkušenostní rozvoj poradenských kompetencí. 

Účastníci ve dvou skupinách postupně projdou část s názvem Obout si boty rodičů (Fórum rodičů) a 
Táto, kam jsi dal tu mapu?! (Info Kariéra). Budou trénovat porozumění a empatii, zaměří se 
na interaktivní techniky a bodywork. Prozkoumají své silné stránky a prověří svoji roli poradce.

http://www.euroguidance.cz


 
 
Představení hostů konference 
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Petr Chaluš        www.euroguidance.cz 

Vystudoval obor pedagogika na Filozofické fakultě UK. Pracoval jako poradenský pracovník školy a v oblasti 
dalšího vzdělávání učitelů. Dlouhodobě pracuje pro evropské vzdělávací programy a mezinárodní sítě v oblasti 
vzdělávání. 

Program Euroguidance vytvořila Evropská komise za účelem sladění různorodých přístupů k poradenství  
v Evropě. Hlavním cílem programu je výměna zkušeností v oblasti zavádění a realizace poradenství v 34 
evropských zemích. České Centrum Euroguidance realizuje informační a vzdělávací aktivity pro poradce, 
zejména v oblasti kariérového poradenství u nás i ve světě. 

 

Andrea Csirke        www.kymcimbyt.cz 

Živím se jako kariérový poradce a lektor na volné noze. Mým nejnovějším projektem je Kým čím být podporující 
studenty při výběru profesního zaměření. V rámci toho spolupracuji se školami - vedu workshopy pro studenty  
z oblasti kariérového poradenství. 
Baví mě přemýšlet o světě práce a jeho proměnách. Svůj čas, kdy právě nepracuji, nejraději trávím venku. 
Běhám, chodím a jezdím na kole. Mám ráda knihy a filmy o lidech a vztazích mezi nimi. Chci dělat věci dobře a 
jednoduše. 

Kým čím být - Vytváříme platformu pro propojení studentů a průvodců. Každý student, který projde naším 
projektem, získá větší jistotu při výběru studia a budoucího povolání. Jedinečnost projektu je založena na 
individuálním přístupu ke každému a komplexnosti nabízených služeb. 

 

Hana Chalušová       http://forum-rodicu.webnode.cz/ 

Mluvčí Fóra rodičů, matka 4 dětí (21, 16, 7, 3 roky), psychoterapeutka a lektorka. 

Fórum rodičů je organizace rodičů, kteří se zajímají o vzdělávání a kvalitu života svých dětí. Je zapsaným 
spolkem, který nabízí členství všem rodičům, kteří sdílejí hodnoty spolku. 

http://www.euroguidance.cz
http://www.kymcimbyt.cz
http://forum-rodicu.webnode.cz/
http://www.euroguidance.cz/
http://www.kymcimbyt.cz/
http://forum-rodicu.webnode.cz/

