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KÝM CHCI BÝT ?   -   KÝM ČÍM BÝT 

  BUDOUCNOST NAŠICH DĚTÍ 

 

Trápí nás to, nás rodiče a některé děti také. Některé zatím ne. 

Víme dobře, že zaměstnání, ve kterém najdeme uspokojení a které nás dokáže uživit, tvoří 
jeden ze základních pilířů spokojeného života. Řada rodičů má jasno – je třeba, aby dítě 
pokračovalo v rodinném podnikání. Mnoho rodičů hledá a zvažuje praktické otázky 
uplatnění. Jsou i rodiče, kteří nechají dítě hledat vlastní cestu, ať již s jejich podporou nebo 
samo. 

A DĚTI? JAK HLEDAJÍ SVOU CESTU?  

Jen málokteré má skutečně jasno v tom, jak by měl vypadat jeho profesní život. Většina 
z nich tápe, často s poněkud nereálnou představou toho kterého zaměstnání. 

Společným znakem obou skupin je větší soustředění na vnější podmínky profese (výše platu, 
dostupnost, potřeba vzdělání), než na vnitřní dispozice dítěte. 

V MODERNÍM ŠKOLNÍM KARIÉROVÉM PORADENSTVÍ se klade důraz na to, aby dítě samo 
rozpoznalo své dispozice, své silné stránky, rozvíjelo je a svoje profesní uplatnění na nich 
stavělo. Dnešní svět se však rychle mění a mění se i svět práce, který předpokládá pružnost a 
přizpůsobivost. Schopnost a ochota se učit novým věcem v průběhu celého života je více než 
kdy dříve základním předpokladem úspěchu na trhu práce. 

V ZŠ Petrovice pořádáme 8. června v regionu pilotní projektový den Kariérového poradenství 
s agenturou «Kým čím být». Žáci sedmých a osmých ročníků mají výjimečnou příležitost 
projít dvěma workshopy:  prvním – zaměřeným na rozpoznávání vlastních silných stránek, 
druhým - soustředěným na orientaci v proměnlivém světě práce.  Závěr projektového dne 
bude setkání s učiteli a rodiči. Tento blok by měl oběma skupinám měl ukázat, jak pomáhat 
dětem v hledání jejich profesní dráhy. Účastníci dostanou také příležitost zažít něco z toho, 
co děti během workshopů.  

TENTO ZÁVĚREČNÝ WORKSHOP SE BUDE KONAT 8. ČERVNA 2017 OD 15.30 A JSOU NA NĚJ 
ZVÁNÍ VŠICHNI RODIČE ŽÁKŮ II. STUPNĚ. 

 

 

 


