Групне и онлајн активности каријерног вођења и саветовања
11.12.2018. године
Хотел „Н“, Билећка 57, Београд

09:30-10:00
10:00-11:30

Регистрација учесника
Савремене технологије мењају начин на који радимо: Онлајн саветовање и
резилијентност

11:30-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-17:00

Пауза за кафу
Савремене технологије мењају начин на који радимо: Лични профил - шема за
интервју
Групно световање
Послужење
Развијање система подршке на примеру праксе WATCH програма
(What Alternatives? Thinking- Coping- Hoping)

РАДИОНИЦА 1:

Савремене технологије мењају начин на који радимо: Онлајн саветовање, Резилијентност и Лични
профил
Ова радионица има за циљ да представи каријерним саветницима и другим стручњацима методе рада
које могу да примене са појединцима којима је потребно саветовање. Ове методе су развијене и
тестиране у различитим земљама Европе. Онлајн саветовање постаје неопходно практичарима како би
остварили контакт са младимa, припадницима тзв. групе digital natives као и са свима који преферирају
коришћење интернета чак и када траже саветовање. На овој радионици нагласак ће бити на онлајн
саветовању и представљању концепта: Четири Филма, резилијентности и шеме интервјуа Лични Профил.
Радионица укључује презентацију и практичне вежбе.
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РАДИОНИЦА 2:

Групно саветовање и Систем подршке за појединце
Групно саветовање и системи подршке могу да буду практични начини рада за стручњаке. Појединцима
може да буде тешко да донесу одлуке које им се чине теже или да одлуче куда даље када су на животним
раскрсницама и тада учешће у групном раду може да буде од користи. Бити део групе може да помогне
појединцима да науче о својим животним вештинама и подстакну развој свести о себи. WATCH програм
(What Alternatives? Thinking - Coping - Hoping) биће представљен на овој радионици као један од модела
који може да помогне практичарима да планирају и воде групни рад. Кроз пример ових радионица
приказаће се како практичари могу да подрже појединце да поставе своје циљеве, унапреде своје
вештине и способности и како могу да воде рачуна о својој психолошкој добробити.
ПРЕДАВАЧИ:
Ана Сигурдотир
Ана Сигурдотир је завршила мастер студије у области људских ресурса, а тренутно
ради као каријерни саветник у школи Визулених уметности на Исланду (Educational
and Vocational Counsellor at the Icelandic School of Visual Arts). Истовремено се у
својој приватној пракси бави радионичарским радом и говорник је на бројним
конференцијама. Бави се истраживањима о области осипања ученика из система
образовања и групног саветовања као стратегије превенције осипања.
Током своје каријере Ана је радила на свим нивоима образовног система Исланда као

и у области образовања одраслих. Учествовала је на неколико Европских пројеката
који су били усмерени на оснаживање и подржавање појединаца. Активан је члан Нордијских и
међународних удружења каријерних саветника. Такође, један је од аутора приручника WATCH и шеме за
интервју - Лични профил.
Бјорг Јона Бригсдотир
Бјорг Јона Бригсдотир је завршила мастер студије саветовања у образовању и ради као
директор за студентска питања у школи Визуелних уметности на Исланду (Iceland
University of the Arts). Бјорг поседује искуство у настави на свим нивоима образовања, а
као каријерни саветник на универзитету је ангажована већ дужи низ година.
Организовала је велики број конференција и радионица на Исланду и у Европи.

Бјорг спроводи истраживања о области осипања ученика из система образовања и
групног саветовања као стратегије превенције осипања. Била је координатор
европских пројеката који су били усмерени на развијање метода рада за саветнике.
Такође, један је од аутора приручника WATCH и шеме за интервју - Лични профил.
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