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TÝŽDEŇ CELOŽIVOTNÉHO PORADENSTVA 2017: OBJAVTE 
KARIÉROVÉ PORADENSTVO PRE VŠETKÝCH 

 

Centrum Euroguidance a Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry (ZKPRK) 
pripravili spoločnú iniciatívu - Týždeň celoživotného poradenstva (20. – 24. november 
2017). Jej cieľom je zvýšiť povedomie o význame celoživotného kariérového poradenstva 
a priniesť ho sériou aktivít a podujatí bližšie k ľuďom. Týždeň celoživotného poradenstva 
zastrešuje podujatia naprieč celým Slovenskom, ktoré sú zamerané na rôzne cieľové skupiny od 
najmenších detí cez žiakov základných a stredných škôl až po dospelých. Zistite, aké aktivity sa 
dejú vo Vašom meste na stránke tyzdenporadenstva.sk. 

Pobyt v zahraničí, či už pracovný, študijný alebo dobrovoľnícký, je dôležitým medzníkom 
v živote tých, ktorí sa preň rozhodnú. Často sa hovorí o zlepšení jazykových schopností, či 
nadviazaní kamarátstiev s ľuďmi z celého sveta, ale málo pozornosti sa venuje tomu, že pobyt 
v dosiaľ neznámom prostredí môže človeka posunúť k väčšej samostatnosti, zvedavosti, a tiež 
odolnosti. Podľa prieskumu Európskej komisie až 64% zamestnávateľov považuje 
medzinárodnú skúsenosť za dôležitý aspekt pri výberovom procese. „Počas 30 rokov programu 
Erasmus+ som sa stretla s mnohými príbehmi študentov, ktorým zahraničná mobilita pomohla 
dosiahnuť ich kariérové ciele. Mediálne známym je napríklad príbeh astrofyzika Norberta 
Wernera,“ uviedla Denisa Filkornová z Národnej agentúry programu Erasmus+. 

Sformulovať prínosy zahraničného pobytu nemusí byť jednoduché pre všetkých. Pomoc môže 
prísť zo strany kariérového poradcu – odborníka, ktorý dokáže uchopiť zážitky a skúsenosti 
a sprostredkovať z nich plynúce zručnosti a schopnosti tak, aby boli čitateľné aj pre 
potenciálnych zamestnávateľov. Na prvý pohľad neobvyklé spojenie zahraničných pobytov 
a kariérového poradenstva je aj témou diskusie „Zmení ma pobyt v zahraničí? Ako z toho vyťažiť 
maximum“, ktorá sa uskutoční 20. novembra o 18:30 v kaviarni SATORI STAGE. Táto diskusia je 
jedným z mnohých podujatí v rámci iniciatívy Týždeň celoživotného poradenstva (TCP). 

Týždeň celoživotného poradenstva organizuje Euroguidance centrum na Slovensku už od roku 
2013. Minulý rok sa do aktivít TCP zapojili stredné školy, centrá pedagogicko-psychologického 
poradenstva a prevencie, úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, neziskové a súkromné 
organizácie, ktoré ponúkli širokú škálu podujatí, napr. diskusie, prednášky, interaktívne 
workshopy, prezentácie a zážitkové cvičenia. Iniciatíva nadväzuje na paralelný Európsky týždeň 
odborných zručností Európskej komisie, ktorého cieľom je zatraktívniť odborné vzdelávanie a 
prípravu v celej EÚ. 

Záštitu nad Týždňom celoživotného poradenstva prevzali Martina Lubyová, 
ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a generálny 
riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, Ing. Marián Valentovič, MBA. 

https://rozvojkariery.sk/tyzdenporadenstva/program/
http://www.erasmusplus.sk/30_rokov/img/tvare_erasmus/tvar5.png
http://www.erasmusplus.sk/30_rokov/img/tvare_erasmus/tvar5.png
http://www.saaic.sk/euroguidance


Kontaktné informácie:  

Euroguidance centrum 
Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu   
SAAMS - Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu  
T +421 2 209 222 02, +421 2 209 222 81 , email: euroguidance@saaic.sk   
 

 

 

Centrum Euroguidance pôsobí pod Slovenskou akademickou asociáciou 
pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC) a je súčasťou celoeurópskej siete 
centier, ktoré majú za úlohu podporovať mobilitu a rozvíjať európsku 
dimenziu v celoživotnom kariérovom poradenstve.  
E-mail: euroguidance@saaic.sk  
Internet: www.euroguidance.eu 
 
Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry je občianske 
združenie s cieľom šíriť povedomie o kariérovom poradenstve a rozvoji 
kariéry a zlepšovať prístup k poradenstvu pre všetkých. 
E-mail: info@zkprk.sk 
Internet: www.rozvojkariery.sk  
 

Kľúčové slová: kariérové poradenstvo, štúdium v zahraničí, pobyt v zahraničí, Euroguidance 

Zdroj na prieskum Európskej komisie: 

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/library/study/2014/erasmu
s-impact_en.pdf  

Ilustračná fotografia: http://www.erasmusplus.sk/30_rokov/img/tvare_erasmus/tvar5.png 
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