
  
 

 
 

CO VÁM KURZ PŘINESE: 

 Nahlédnete do praxe poradenské organizace s mezinárodní působností, čtyřnásobně oceněné Národní cenou kariérového 
poradenství. 

 Pochopíte principy poradenského rozhovoru a pochopíte klíčové poradenské přístupy. 

 Dozvíte se, jak mohou mladí lidé uspět na trhu práce v 21. století. 

 Odnesete si řadu pracovních listů. 

 Získáte certifikát o absolvování kurzu, akreditovaný MŠMT a MPSV (8 výukových hodin). 
 

KOMU JE KURZ URČENÝ 

 Všem, kteří se ve své profesi setkávají s kariérovým poradenstvím pro mladé. 

 Pracovníkům příbuzných oborů, kteří plánují svoje služby o kariérové poradenství rozšířit. 

 Učitelům základních i středních škol, výchovným poradcům, psychologům, sociálním pracovníkům, státním zaměstnancům a 
dalším. 

 

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje a EKS, z.s. si Vás dovolují pozvat na kurz 

Úvod do kariérového poradenství 

Co potřebuje školní kariérový poradce, aby se v začátcích své praxe zorientoval? 

Na kurzu vymezíme obsah kariérového poradenství, představíme klíčové 
přístupy a prognózy vývoje trhu práce v 21. století. Ukážeme si, jak podpořit 
žáky a studenty při prvním zásadním rozhodování o budoucí kariérní cestě. 
Nacvičíme si techniky vedení poradenského rozhovoru s přihlédnutím ke 
specifičnosti práce s mladými lidmi. Každý účastník si odnese nápady na 
poradenské aktivity realizovatelné ve výuce. 
 

LEKTORUJE:  

Helena Košťálová - vzdělávání se věnuje více než 15 let, její 
hlavní obor je osobní rozvoj a kariérové poradenství, původně 
vystudovala sociální management a marketing, později 
absolvovala celou řadu aktivit dalšího vzdělávání, za 
nejzásadnější považuje distanční studium Stockholmské 

univerzity, absolvování programu Kariérové poradenství – teorie a praxe, kurz 
švýcarské metody mapování kompetencí CH-Q, kurz E-kariéra+. 

 

 

 

 

 

PROGRAM: 

I. blok  Úvod, rámec kariérového poradenství. Provázanost poradenství s aktuální 
situací na trhu práce v ČR a zahraničí. 

Poradenské aktivity ve školním prostředí 
 

II. blok  Hry pro rozvoj kompetencí k řízení vlastní profesní a vzdělávací dráhy 
Role poradce, přístupy v poradenství. Empowerment. Nácvik aktivit. 
 

III. blok  Specifika individuálních konzultací při práci s mládeží 
Evaluace 

Termín a čas konání:  

20. 11. 2019, od 10:00 do 

16:30 hodin 

Místo:  

KC Svoboda Cheb,  

Za Mostní branou 1791/5,  

350 02 Cheb, mapa zde 

Podmínky účasti: 
Účast zdarma na základě 

předchozí registrace viz  

on line přihláška níže.  

Uzávěrka pro přihlášení je 

do 14. 11. 2019. 

Kontaktní osoba: 
Ing. Lenka Mansfeldová 

Bílková 

Tel: 737 045 998 

email: bilkova@khkkk.cz 

 

https://www.google.com/maps/place/Kulturn%C3%AD+centrum+Svoboda/@50.0833213,12.369712,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x163d2e75f9251fba!8m2!3d50.0833213!4d12.369712
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd82SOU8oanvyOoZIUnQ7SV4nPnyj7t4BCqUnqz1S2SYMDK8g/viewform

