Získejte příležitost podívat se na studijní návštěvu do Velké Británie!

Přihlaste se do soutěže
Národní cena kariérového poradenství 2015
Cílem soutěže je ocenit, zviditelnit a sdílet příklady dobré praxe v oblasti
kariérového poradenství v ČR.

Uzávěrka soutěže je 10. června 2015.
Soutěž vyhlašuje Centrum Euroguidance při Domu zahraniční spolupráce.
Podrobné informace najdete na www.euroguidance.cz.

Motto: Práce není jakákoliv činnost, ale jen ta, která mění svět. (Václav Bělohradský)

Co vám dala účast v NCKP?
Díky účasti v NCKP jsem měla možnost poznat do hloubky činnost Centra Euroguidance, seznámit se s lidmi s podobným pohledem na kariérové poradenství
a od té doby neustále čerpám inspiraci díky různorodým vzdělávacím akcím a z milých setkání. Samotné zpracovávání příspěvku do NCKP mi poskytlo prostor
pro zamyšlení se nad dosavadním způsobem poskytování kariérového poradenství u nás ve škole a pro uvažování nad obohacením o další aktivity, které jsou
již v současné době realizovány.

Co vám dala účast na studijní návštěvě ve Švédsku?
Studijní návštěva ve Švédsku mi poskytla neobyčejnou zkušenost, ze které stále čerpám. Bylo velmi obohacující poznat poradenský systém ve Skandinávii.
Mimo odborných poznatků mi návštěva také přinesla potvrzení pro mou práci tak důležitého pocitu smysluplnosti (jinak řečeno, že směr, kterým se
vydáváme, ve světě opravdu funguje a přináší své výsledky). A v neposlední řadě mi skvěle zorganizovaná cesta mi přinesla i nová přátelství.

Mgr. Veronika Vitošková, Ph.D.
školní psycholožka, Gymnázium Jana Palacha Praha 1 oceněné v Národní ceně kariérového poradenství 2010 a 2012
____________________________________________________

Čím přispělo ocenění vaší škole / vašemu školnímu poradenskému pracovišti?
Získali jsme nové informace, zkušenosti, potkali spoustu zajímavých lidí. Účast v soutěži nám umožnila zapojit se do diskusí na téma rozvoje kariérového
poradenství, současnosti a budoucnosti poradenských pracovišť.

Proč by se měly školy do soutěže přihlásit?
Myslím si, že ve školství pracuje mnoho šikovných kolegů, kteří vykonávají každodenní mravenčí práci. Neměli by se bát pochlubit se tím, co dělají, co
mnohdy považují za samozřejmost, ale ono to ve skutečnosti tak samozřejmé není. Současně se jejich činnost může stát inspirací pro jiné.

Mgr. Lenka Fasorová
výchovná poradkyně, Gymnázium Jihlava oceněné v Národní ceně kariérového poradenství 2014

