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Setkání platformy Rozvoj potenciálu projektu KAP LK II 
 

Kariérovým poradcem pro 21. století 
workshop pro školní kariérové poradce 

úterý 3. 5. 2022 od 14:00 do 16:00  
 

Krajský úřad Libereckého kraje 
Evropský dům, 3. patro, zasedací místnost 4.07 

 
 

Vzdělávání kariérových poradců nikdy nekončí. Svět se dynamicky vyvíjí a my musíme s ním. Právě 

o důležitosti kontinuálního vzdělávání v kariérovém poradenství bude workshop představující  

e-learningový kurz s názvem Kariérové poradenství pro 21. století.  
 

Workshopem nás provede zkušená lektorka a kariérová poradkyně Andrea Csirke, spoluautorka 

zmíněného interaktivního vzdělávacího nástroje. V rámci workshopu představí vzdělávací kurz 

a společně si vyzkoušíme i vybrané aktivity, některé z nich lze využít s žáky ve výuce. Bude prostor 

také na společnou diskuzi a sdílení zkušeností. 
 

Workshop je určen především školním kariérovým poradcům a výchovným poradcům. Vítáni jsou ale 

všichni pedagogové i odborná veřejnost se zájmem o kariérové poradenství. 
 

 

ANDREA CSIRKE 

Původně vystudovaná právnička a ekonomka se zkušenostmi 

z nadnárodních společností i Probační a mediační služby ČR.  Svoji vlastní 

potřebu udělat kariérní změnu vyřešila studiem kariérového poradenství na 

Stockholmské Univerzitě. Nyní vzdělává kariérové poradce a pomáhá školám 

v rozvoji systému kariérového vzdělávání žáků.   
 

Když se zrovna nevzdělává v kariérovém poradenství či nepracuje na svém 

osobnostním rozvoji, nejspíš jezdí na kole nebo běhá někde na čerstvém 

vzduchu. 
 

 

Účast na workshopu je pro registrované ZDARMA. Drobné občerstvení zajištěno. 

Registrace probíhá do 29. 4. 2022 prostřednictvím elektronického formuláře ZDE. 
 

Neváhejte, kapacita je pouze 20 účastníků. 

Na Vaše dotazy odpoví metodička projektu Michaela Valentová.  

(e-mail: michaela.valentova@kraj-lbc.cz; tel.: 485 226 213) 
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