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Kontaktní pracoviště ÚP ČR v Děčíně získalo
Národní cenu kariérového poradenství 2017
Kontaktní pracoviště ÚP ČR v Děčíně získalo hlavní cenu kariérového
poradenství 2017 za přínos Úřadu práce ČR ke kariérovému rozvoji žáků
základních škol.
Ve druhé polovině září proběhlo vyhodnocení příspěvků Národní ceny
kariérového poradenství, která je každoročně udělována v rámci programu
Euroquidance. Hlavním cílem programu je výměna zkušeností v oblasti
zavádění a realizace poradenství v evropských zemích. Ocenění přináší
zviditelnění příkladů dobré praxe v oblasti poradenství. Do této ceny se
zapojují se svými příspěvky zástupci Úřadu práce ČR, školy, krajská kariérní
centra, neziskové organizace, experti na poradenství, vzdělávací instituce,
kariérní centra na univerzitách, asociace, pedagogicko-psychologické poradny,
příspěvkové organizace MŠMT a MPSV a další instituce. V letošním ročníku si
hlavní cenu odnesli zástupci Kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR v Děčíně s
příspěvkem „Loňští deváťáci letošním deváťákům“. Vzkazník na konferenci
blíže představily jeho autorky - Michaela Houdová a Petra Chaloupková spolu
s „loňskými deváťačkami“. K hlavní ceně pak získaly v konkurenci 35 příspěvků
ještě cenu diváků.
„Ocenění kolegyň z Kontaktního pracoviště ÚP ČR v Děčíně považuji
za velký úspěch. Karierové poradenství patří mezi klíčové služby, které Úřad
práce ČR poskytuje klientům v rámci celé republiky. Jde o významnou
osvětovou činnost, jež pomáhá mladým lidem v orientaci na trhu práce. Jeho
prostřednictvím můžeme budoucím studentům pomoci ve výběru toho
nejvhodnějšího oboru tak, aby po absolvování školy našli v co nejkratší době
zaměstnání,“ vyzdvihuje generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková.
Loňští deváťáci letošním deváťákům
Končí vaše dítě základní školu a přemýšlí
nad tím, který obor a kde by mělo studovat?
Možná ho nebo ji budou zajímat názory žáků, kteří
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už mají tento důležitý životní krok za sebou a ocení rady, jež najde ve vzkazníku
s názvem „Loňští deváťáci letošním deváťákům“. Ten připravil kolektiv
poradenských pracovníků kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR v Děčíně.
Autorky oslovily bývalé deváťáky a položily jim pár otázek, které souvisejí
s přechodem ze základní školy na školu střední. V brožuře najdete odpovědi,
proč si studenti vybrali zvolenou střední školu, co je ovlivnilo při rozhodování
nebo jak vidí nové spolužáky, učitele a nové prostředí. Nechybějí ani rady a tipy,
které deváťákům pomohou ve výběru správné střední školy a také se
zvládnutím přijímaček. Publikaci, kterou zpracovala Michaela Houdová,
doplnila ilustracemi Petra Chaloupková.
Vzkazník je zájemcům k dispozici na webových stránkách
http://portal.mpsv.cz/upcr/letaky/2017_05_29_vzkaznik_lonsti_devataci_letos
nim.pdf.

Kateřina Beránková, tisková mluvčí ÚP ČR
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