Online setkání rodičů a žáků na téma "Jak společně přemýšlet o budoucí
kariéře"
Informace o akci:
Kdy:
2. a 3. listopadu 2021 vždy od 16:30 do 18:30
Kde:
online platforma ZOOM
Pro koho:
žáci 8. a 9. tříd a jejich rodiče + kariéroví poradci základních škol na Opavsku a
Vítkovsku
Obsah
Úterý 2. listopadu
16:30–17:30 Jak být designéry vlastních životů
Rozhovor dvou zkušených kariérových průvodkyň Doroty Madziové, certifikované lektorky
švýcarské metody mapování a řízení kompetencí CH-Q, a Petry Drahoňovské kariérové koučky,
která se mimo jiné zaměřuje i na design kariérových nástrojů určených pro sebepoznávání a
vlastní rozvoj.
Témata jejich rozhovoru budou následující:
• Jak si žáci základních a středních škol vybírají svou další vzdělávací nebo pracovní
kariéru (a jakou roli při výběru hrají jejich rodiče).
• Jak může pomoci kariérový poradce při volbě střední školy či profesní kariéry.
• Jak by se měli současní deváťáci připravit na úspěšný vstup na trh práce (a to ať už
v pozici zaměstnance, OSVČ nebo začínajícího podnikatele).

17:30–18:30 Průvodce pro rodiče
Autorky e-knihy „Jak spolu s dítětem zvládnout volbu povolání“ Petra Šnepfenbergová,
držitelka Národní ceny kariérového poradenství 2018 za aktivity v oblasti kariérového
poradenství a spolupráci s rodiči na gymnáziu Tišnov, a Andrea Csirke, spoluzakladatelka
Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj, z. s., se s Vámi podělí o své zkušenosti.
Mimo jiné se budou věnovat:
• Tipům pro přemýšlení a případné diskuze rodičů s dětmi o jejich (profesním) životě.
• Otázkám rodičů, které si kladou v souvislosti s rozhodováním dětí o budoucnosti, a
odpovědím kariérového poradce.
• Inspiraci se zajímavými odkazy z oblasti volby povolání z českého prostředí i zahraničí.
Středa 3. listopadu
16:30–17:30 Společné mapování
Kariérově orientované aktivity pro zvídavé náctileté a jejich rodiče (povede Dorota Madziová).

17:30–18:30 Podpůrné a nápomocné nástroje
Kateřina Tvrdá představí aplikaci Můj život po škole, za kterou získala Národní cenu
kariérového poradenství 2020. A František Hodný představí různé nástroje zaměřené na
mapování talentů a silných stránek dětí.

