
Program mezinárodního zážitkového semináře EKS 

9:00 – 9:30 Registrace na workshopy

9:30 – 11:30 Kariérové poradenství pětkrát jinak - inspirace z různých zemí a praxí

Jak poskytovat poradenství na školách a při práci s mladými lidmi tak, aby bylo v soula-
du s vývojem na trhu práce? A jaký přístup zvolit, aby bylo opravdu podpůrné?  Úvodní 
prezentace pěti partnerských organizací nabídne konkrétní nástroje i tipy do poraden-
ské praxe, které se v různých zemích osvědčily. 

Ivana Šindlerová, Helena Košťálová (EKS, Praha), Julie Cruddas, Karen Anne Clark, 
Jim Robertson (Justice Prince CIC, Velká Británie), Miriam Dimsits, Randi Boelskifte 
Skovhus (VIA UNIVERSITY COLLEGE, Dánsko), Nicki Moore (University of Derby, 
Velká Británie), Jane Artess (Velká Británie)

11:30 – 12:00 Pauza

12:00 – 13:30 Zážitkové a diskusní workshopy- I. blok

1. Jak na diagnostiku silných stránek prostřednictvím sebereflexe 
Diagnostika byla a je a bude klíčovou součástí poradenské práce. Jakou formu ale zvo-
lit, aby byla v souladu s aktuálními potřebami trhu práce? A jak realizovat diagnostiku 
a současně rozvíjet kariérní kompetence u mladých lidí? Na workshopu si ukážeme, jak 
pestrá nabídka diagnostických metod může být, a vybrané techniky si na místě vyzkou-
šíme. Účastníci workshopu si odnesou pracovní listy i metodické návody. 

Helena Košťálová (EKS, Praha)

2. Jak rozvíjet kariérové poradenství na školách 
Workshop představí výsledky výzkumu dánské univerzity, který mapoval současnou 
praxi kariérového poradenství na středních školách. Z výzkumu jasně vyplývá, že po-
radenství není efektivní, pokud je zredukováno pouze na jednorázovou profesní volbu.
V následné facilitované diskusi budeme společně hledat cesty, jak poradenskou činnost 
na školách rozvíjet a začlenit ji do běžné výuky.

Miriam Dimsits, Randi Boelskifte Skovhus (VIA University College, Dánsko)

     13:30 – 14:15 Oběd

Program 

Termín semináře: 7. 6. 2017, 9:00- 16:00

Místo konání: Konferenční centrum GreenPoint
Dvouletky 529/42,100 00 Praha 10

Kariérové poradenství
- nástroj do školy, 
do práce i do života



14:15 – 15:45 Zážitkové a diskusní workshopy- II. blok

1. Jak zavádět a hodnotit programy kariérového poradenství na školách (11-19 let)
Na workshopu si představíme mezinárodní nástroj, který pomáhá plánovat, zavádět 
a vyhodnocovat kariérové poradenství na školách. Tento nástroj byl poprvé předsta-
ven v Anglii v roce 2014 a nyní je zde s úspěchem využíván pro rozvoj i evaluaci po-
radenských aktivit. Nicki Moore, vedoucí evaluátorka tohoto pilotního projektu, na 
workshopu představí, jak je tento projekt zaváděn do praxe a jaké poradenské přístupy 
na školách fungují.

Nicki Moore (University of Derby, Velká Británie)

2. Jak poskytovat kariérové poradenství na míru ohrožené mládeži
Organizace Justice Prince CIC pracuje s mladými lidmi ohroženými sociálním vylou-
čením a na workshopu představí svůj alternativní přístup ke kariérovému poradenství 
„Working Roots“. Tento přístup staví na citlivosti k sociálnímu a hospodářskému kon-
textu, ve kterém jsou služby nabízeny, a na dialogu s cílovou skupinou.  Na workshopu 
si na praktických příkladech ukážeme, jak tento přístup funguje a jak se jím můžeme 
inspirovat do vlastní poradenské praxe.

Julie Cruddas, Karen Anne Clark, Jim Robertson (Justice Prince, CIC, Velká Británie)

15:45 – 16:00 Slavnostní křest nové publikace 

Slavnostní představení naší nové publikace „Rozmanitý svět kariérového poradenství – 
inspirace do praxe“. Na tvorbě publikace se podílelo 11 autorů a autorek z 3 zemí 
a různých organizací a kniha je tak odrazem různorodých úhlů pohledu na poradenství 
i velkou dávkou inspirace do každodenní praxe.

Seminář je zdarma. V případě zájmu o účast se co nejdříve 
registrujte na www.ekscr.cz, a to nejpozději do 28. 5. 2017. 
Kapacita je omezena, o výběru účastníků rozhoduje EKS.

Akce je součástí projektu
„Diversity in Career Counselling“, 
podpořeného Evropskou Unií.

Kariérové poradenství
- nástroj do školy, 
do práce i do života


