Základy kariérového poradenstva – teórie v praxi
Akreditovaný vzdelávací program č.akreditácie MŠ SR - POA:3389/2014/91/1
(akreditace je platná pro účastníky z SR)

Termín: 12.-13.5. od 9.00 – 17.00hod
Adresa: Brno
Cena: Dvojdňový seminár – 3512,-Kč
+Indiv.supervízia 675-Kč /hod a popl. za skúšku 540,-Kč
Prihláška:

https://goo.gl/forms/8zU4XBDCYtzIp6Jq2
Vytvorte si skladbu modulov podľa seba a získajte
zľavu, pri účasti na viacerých moduloch:
4 moduly - 5% = 13 348,-Kč
5 modulov - 7% = 16 333,-Kč
6 modulov -10% = 18 900,-Kč
Študujete, alebo pracujete v nízkopríjmovej oblasti?
Splátkový kalendár, prípadne zľava je možná po
individuálnej dohode.
Dom sa stavia na pevných základoch – čo tvorí základné kamene kariérového poradenstva?
Nazrime spolu k východiskám dnešných svetových teórií a prenesme si ich poklady do praxe.
Obsahová skladba modulu:






Vybrané svetové kariérové teorie, ich využitie v praxi, konkrétne metodiky a používané
cvičenia.
Vymedzenie pojmu poradenstvo, rôzne role pri poradenskom stretnutí (poradca, kouč, trenér,
mentor, konzultant)
Teorie Holland, Super, Savickas, Krumbolz (ich rozdiely v prístupoch a význam pre kariérové
poradenstvo a ich aplikácia do praxe)
Kompetencie poradcu a ich rozvoj
Prístup poradcu ku skupine a k jednotlivcovi a špecifiká práce s nimi.

Metódy, ktoré budeme na module využívať:


Zážitkové, interaktívne a participatívne metódy (hranie rolí, riadená imaginácia a pod.)



Prezentácie, prípadové štúdie



Praktický nácvik situačných rolí, sebaskúsenostné aktivity



Diskusie, práca v skupinách a intervízia, supervízia

Modul je koncipovaný ako prezenčné dvojdňové stretnutie účastníkov, doplnené o dištančné precvičovanie
kariérových teórii v praxi. Jeho obsahová a tematická skladba účastníkom sprostredkuje teoretický úvod do
kariérového poradenstva (definícia poradenstva, vymedzenie voči iným prístupom v práci s klientom, čo
znamená práca s kompetenciami poradcu, základné pojmy kariérového poradenstva, vybrané účinné
kariérové teóorie a ich východiská…ai.) Prináša účastníkom zručnosti ako viesť celé poradenské stretnutie,
vrátane prípravy na stretnutie a reflexie po ňom.
Lektorky: Pavlína Vašátová, Eva Uhríková

Viac informácii na: http://www.karieroveporadenstvo.sk/

V případě více informací kontaktujte Pavlína Vašátová: vasatova.pavlina©gmail.com

