
 
 

 
 

CO VÁM KURZ PŘINESE: 

 Vyzkoušíte si moderní techniky kariérového poradenství, které rozvíjejí kompetence žáků.  

 Seznámíte se s konceptem kariérového managementu a jeho využitím v poradenské praxi. 

 Naučíte se, jak tyto metody přizpůsobovat různým cílovým skupinám na míru. 

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

 Odnesete si řadu pracovních listů.  
 

KOMU JE KURZ URČENÝ 

 Všem, kteří chtějí odhalit potenciál svých klientů a rozvíjet jejich kompetence. 

 Poradcům, koučům, učitelům, kteří se chtějí zlepšovat ve svém oboru. 

 Zkušeným profesionálním poradcům i těm, kteří v této oblasti teprve začínají. 

 

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

Kariérové poradenství v praxi pro pedagogické pracovníky 

Naučte se praktické techniky, které rozvíjejí kompetence vašich žáků a studentů! 
 

Co potřebují dnešní studenti, aby se v budoucnu uměli vyrovnat se změnami 

na trhu práce? Na kurzu se seznámíte s konceptem kariérového 

managementu, který se zabývá tím, jak práce koresponduje s životem člověka. 

Naučíte se, jak kariérové kompetence pomáhají studentům vyrovnat se se 

změnou a nejistou budoucností trhu práce. Vyzkoušíte si praktické techniky, 

které u nich pomáhají najít, pojmenovat a rozvíjet kompetence. Naučíte se, 

jak tyto techniky a nástroje přizpůsobit různým cílovým skupinám (od žáků 

základních škol až k dospělým se specifickými vzdělávacími potřebami). 

LEKTORUJE: Lenka Němcová - vystudovala kulturní a sociální 

antropologii a vzdělávání dospělých se věnuje od roku 2012, 

kariérová poradkyně a lektorka kurzů profesního a osobního 

rozvoje, držitelka certifikátu švýcarského kariérového modelu 

CH-Q v oblasti mapování kvalit a kompetencí a plánování 

profesní a vzdělávací kariéry na úrovni 1 a certifikátu Národního ústavu 

vzdělávání v programu Výchovné a kariérové poradenství E-kariéra+. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

PROGRAM: 

I. blok  Jak najít, pojmenovat a rozvíjet silné stránky 
Představení konceptu kariérového managementu „Career management skills“  
Techniky pro mapování silných stránek prezentace, výklad, zážitkové aktivity, diskuse 

II. blok  Kvality a dovednosti v kontextu 
Které silné stránky jsou pro studenty důležité a jak je dále rozvíjet? 
V jakých situacích silné stránky dotyčnému pomáhají a kdy mu naopak škodí? 
skupinová a individuální práce, zážitkové aktivity, diskuse 

III. blok  Závěrečná reflexe a evaluace 
Tipy na další aktivity a jak je přizpůsobit na míru potřebám žáků 
Evaluace, závěr kurzu 
diskuse, skupinová práce 

Termín a čas konání:  

12. 12. 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 6. 12. 2019. 

Kontaktní osoba: 
Ing. Lenka Mansfeldová 

Bílková 

Tel: 737 045 998 

email: bilkova@khkkk.cz 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdttuaHqD5qBmPUNgG5zL9kXJILe4bXA0A7Gttu-CnfujPUqA/viewform
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

