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Kariérové poradenství
v měnícím se světě
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Pátek 10. 11. 2017
Prostory FF UK, Celetná 562/20, Praha 1

9:00 – 10:00
10:00 – 13:00

registrace

Přednášky,
diskuse,
networking

úvodní plenární přednášky – modrá posluchárna

		
→	úvodní slovo zástupců pořadatelů, FF UK, Domu
zahraniční spolupráce, MŠMT
		
→	Ingela Bergmo Prvulovic – Různorodé vnímání
kariéry v měnícím se světě práce – implikace pro
kariérové poradenství
		
→	Jean-Jacques Ruppert – Poradenství pro budoucnost
11:15 – 11:45

přestávka

		
→	Maria Eduarda Duarte – Perspektiva a praxe
v oblasti kariéry v 21. století
		
→ Iva Kirovová – Reflexe CMS (dovedností pro vlastní
řízení kariéry) českých a zahraničních studentů ekonomických oborů
13:00 – 14:00

oběd

14:00 – 17:00

paralelní sekce

		
➊ Vzdělávání a poradenství – místnost č. 139 – v češtině
		
➋ Objevy – místnost č. 332 – v češtině

		
➌ Kariéra – místnost č. 138 – v češtině

		
➍	Evropské inspirace – místnost č. 141 (zelená posluchárna) – v angličtině bez
překladu
15:15 – 15:45

přestávka

		
➊ Inovace – místnost č. 139 – v češtině
		
➋ Reflexe – místnost č. 332 – v češtině
		
➌ Výzvy – místnost č. 138 – v češtině

		
➍	Evropské inspirace – místnost č. 141 (zelená posluchárna) – v angličtině bez
překladu
18:00 – 22:00

společenský večer s občerstvením (Studentský klub Celetná 562/20)

Sobota 11. 11. 2017
Prostory FF UK, Celetná 562/20, Praha 1
Prezentace
Symposium

9:30 – 10:45

paralelní sekce

		
➊ Horizonty – místnost č. 139 – v češtině

Příklady dobré
praxe

		
➋ Kompetence – místnost č. 332 – v češtině

		
➌ Nové generace – místnost č. 138 – v češtině

		
➍	Evropské inspirace – místnost č. 141 (zelená
posluchárna) – v angličtině bez překladu
10:45 – 11:15

přestávka

11:15 – 13:00	
symposium „Guidance’s role in managing and
addressing change“ - diskuse pro všechny účastníky
konference společně s panelisty: Tristram Hooley,
Ronald Sultana, Ingela Bergmo Prvulovic, Maria
Eduarda Duarte a Martin Kopecký – v angličtině
s překladem – modrá posluchárna
13:00 – 14:00

oběd

14:00 – 15:30

závěrečné plenární přednášky – modrá posluchárna

		
→ Ronald Sultana – Přehodnocení kariérového poradenství v období krize

		
→ Lenka Martinkovičová – Postmoderné prístupy v kariérovom poradenstve:
Poradenstvo ako práca s identitou, príbehmi a dizajnovanie kariéry v kontexte
		
→	závěrečné shrnutí konference moderátory – Renata Kocianová, Petr Chaluš

Všechny aktuální
informace k průběhu
konference, také
materiály a výstupy
z konference jsou
k dispozici na webových
stránkách konference
www.konferencekp.cz.

Přílohou tohoto programu jsou anotace příspěvků v sekcích s informací o rozdělení
příspěvků do jednotlivých sekcí.
Konference se koná pod záštitou MŠMT.
Partneři konference: Age management; Alliance for Youth; Asociace bilanční
diagnostiky; Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR; Asociace školní psychologie;
Asociace výchovných poradců; Asociace vysokoškolských poradců; EURAXESS; EURES;
Fond dalšího vzdělávání; Institut pro sociální politiku a výzkum; Institut vzdělávání
a poradenství; Katedra pedagogiky, Filozofická fakulta, Karlova Univerzita; Katedra
psychologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita; Katedra psychologie,
Filozofická fakulta, Karlova Univerzita; Národní Poradenské Fórum; Národní ústav pro
vzdělávání; Národní vzdělávací fond; Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový
rozvoj; Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu; Stockholmská
univerzita; Úřad práce České republiky; Ústav pedagogických věd, Filozofická fakulta,
Masarykova univerzita; Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry.
Konference je organizována Centrem Euroguidance v ČR, DZS a Katedrou
andragogiky a personálního řízení, FF UK.

