Jesteś rodzicem i zastanawiasz
się, jak wspierać swoje dziecko,
które stoi przed wyborem
ścieżki edukacyjnej?
Głowisz się, jaki zawód da mu gwarancję odnalezienia się na
zmieniającym rynku pracy? Chcesz wiedzieć, jak sprawić, by - pomimo
nieprzewidywalnych zmian - mogło korzystać ze swoich zasobów?
Polecamy webinar dla Rodziców:

„Jak pomóc dziecku w wyborach edukacyjnozawodowych?”
https://youtu.be/-PZK__nseeI
W trakcie webinaru dowiesz się, w jaki sposób korzystać z Mapy Karier,
darmowej strony internetowej wspierającej doradztwo zawodowe oraz
dlaczego to narzędzie może sprawić, że Twoje dziecko będzie spokojnie
patrzyło w przyszłość.
Ponadto dowiesz się m.in.:
- dlaczego ważne jest wspieranie dziecka w określaniu predyspozycji
zawodowych (zwłaszcza teraz)
- w czym młodym ludziom może pomóc wiedza o rynku pracy i w jaki
sposób ją poszerzać
- na co zwrócić uwagę, aby pomóc dziecku w optymalny sposób korzystać
ze swoich zasobów
- w jaki sposób określać kompetencje dziecka oraz wzmacniać jego
samodzielność – poznasz techniki doceniania i dowartościowania. Po
więcej informacji zapraszamy na www.mapakarier.org i na
Facebook.com/MapaKarier

Mapa
Karier
www.mapakarier.org
To interaktywne i darmowe narzędzie
doradztwa zawodowego w szkole.
Ścieżki kariery- dowiedz się, co trzeba
umieć i jakie wykształcenie zdobyć, aby
pracować w różnych zawodach.
Zawiera szczegółowe opisy 600
zawodów.

„5 rzeczy, o których
warto pamiętać,
rozmawiając z
dzieckiem o ścieżce
edukacyjno-zawodowej”
Być może jako Rodzic zastanawiasz się, jak
możesz pomóc swojemu dziecku w
wyborze szkoły czy ścieżki zawodowej. Z
jednej strony chcesz podzielić się
doświadczeniem i uchronić przed
nietrafionymi decyzjami, z drugiej strony
przychodzi refleksja: nie chcę narzucać
swojego zdania. Często dorośli mają
poczucie, że stąpają po kruchym lodzie i
chętnie zostawiliby kwestię doradzania
specjalistom. Co jednak możemy zrobić
jako rodzice bez korzystania z pomocy
doradcy? Poznaj 5 prostych wskazówek.
https://bit.ly/2PoVg74

Audycja z udziałem
ekspertek Mapy
Karier na antenie
Polskie Radio
Dzieciom
Jesteś rodzicem i zastanawiasz się, jak
wspierać swoje dziecko, które stoi
przed wyborem ścieżki
edukacyjnej? Głowisz się, jaki zawód da
mu gwarancję odnalezienia się na
zmieniającym rynku pracy? Chcesz
wiedzieć, jak sprawić, by - pomimo
nieprzewidywalnych zmian - mogło
korzystać ze swoich zasobów?
https://bit.ly/3kaCPRM

Skąd czerpać wiedzę
o zawodach?
Internet to miejsce, w którym można
znaleźć mnóstwo ciekawych,
inspirujących informacji o bardziej i mniej
znanych zawodach. Kanały na YouTube i
podcasty są prawdziwą kopalnią wiedzy,
podaną w różnej formie. Które warto
obserwować?
1./ Oto inspiracja opracowana przez
autorów Mapy Karier

https://bit.ly/35AvioJ
2./ I spis inspirujących wystąpień z cyklu
TED
https://bit.ly/39W03Xn

