OFERTA
WARSZTATÓW
dla szkół podstawowych
i ponadpodstawowych

ROK SZKOLNY 2019/2020

JAK SIĘ ZAPISAĆ?
MAILOWO
informacja@centrumtalentow.pl

Wiadomość musi zawierać następujące
informacje:
nazwa szkoły,
klasa/-y oraz liczba uczniów,
temat warsztatów oraz branże, którymi są
zainteresowani uczniowie;
osoba odpowiedzialna za kontakt:
imię i nazwisko, stanowisko, e-mail, nr tel.

WAŻNE INFORMACJE!
Warsztaty odbywają się w siedzibie CRT.
Terminy realizacji warsztatów zostaną ustalone w bezpośrednim kontakcie z osobą
wyznaczoną do współpracy oraz będą realizowane zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
Zgłoszone przez szkołę zapotrzebowanie nie jest jednoznaczne z jego realizacją.
Jest to zależne od możliwości kadrowych, przestrzennych oraz ilości wszystkich
zgłoszeń.
W pierwszej kolejności ofertę kierujemy do uczniów kończących szkołę tj. ostatnich
klas ze wszystkich zainteresowanych szkół. Zajęcia dla pozostałych klas będą
realizowane w następnej kolejności.
Wszystkie usługi Centrum są bezpłatne.

SZKOŁA PODSTAWOWA

KLASY 7 i 8 *

czas trwania 2h

Rynek pracy - zawody przyszłości

Wybór zawodu krok po kroku

Uczniowie:

Uczniowie:

pogłębią wiedzę dotyczącą rynku pracy i dowiedzą

zbadają preferencje zawodowe;

się, jak będzie się zmieniał w przyszłości;

poznają możliwości edukacyjne po ukończeniu szkoły

poznają zawody przyszłości oraz perspektywy

podstawowej;

zatrudnienia;

dowiedzą się, czym jest barometr zawodów oraz

przeanalizują oczekiwania potencjalnych

zawody deficytowe, nadwyżkowe i w równowadze;

pracowników i pracodawców.

doświadczą współpracy w działaniu.

Współpraca w zespole i ja!
- Odkryj swoje kompetencje i sprawdź jaką
rolę w zespole przyjmujesz
Uczniowie:

Wyloguj się z sieci – zaloguj na siebie!
- W realu też jesteś ok
Uczniowie:

odkryją swoje kompetencje;

skupią na własnych możliwościach w realnym świecie;

poznają swoją role w zespole i dowiedzą się, jak

skupią uwagę na sobie i swoim potencjale;

wykorzystać ją w pracy zespołowej;

nauczą się odkrywać swoje talenty;

doświadczą współpracy w działaniu.

uświadomią sobie znaczenie wpływu posiadanych
talentów na swoje plany;
wzmocnią poczucie własnej wartości.

*

W pierwszej kolejności ofertę kierujemy do uczniów kończących szkołę, tj. ostatnich klas ze
wszystkich zainteresowanych szkół. Zajęcia dla pozostałych klas będą realizowane w
następnej kolejności.

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA
czas trwania 2h

Architektura kariery

Nauka czy praca?

Uczniowie:

Uczniowie:

dowiedzą się, jak budować swoją karierę

zbadają preferencje zawodowe;

zawodową w oparciu o zaobserwowane talenty;
poznają swoje zainteresowania i preferencje

zgłębią aktualny rynek pracy;
nauczą się, jak szukać pracy;

zawodowe;

dowiedzą się, czym jest barometr zawodów;

doświadczą współpracy w działaniu

oraz zawody deficytowe, nadwyżkowe

w warunkach przypominających rynek pracy.

i w równowadze;
poznają zawody przyszłości;
doświadczą współpracy w działaniu.

Stres egzaminacyjny – Twój sprzymierzeniec!
Uczniowie:
lepiej poznają swoje mocne i słabe strony w zakresie umiejętności radzenia sobie ze stresem;
zidentyfikują indywidualne źródła stresu oraz poznają efektywne techniki jego zapobiegania;
nabędą umiejętności wyrażania swoich emocji i uczuć;
poznają i wypracują wiele praktycznych i łatwych do zastosowania technik relaksacyjnych.

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA
FOKUS NA PRACĘ!
1-godzinne warsztaty
+ wizyta studyjna u pracodawcy!
WARSZTATY

WAŻNE INFORMACJE!

Uczniowie:
otrzymają niezbędne informacje o rynku pracy
i konkretnych zawodach;
określą wstępne preferencje dotyczące wyboru zawodu.

Czas trwania wizyty zostanie ustalony
w indywidualnym kontakcie, po ustaleniu
szczegółów z pracodawcą.
Szkoły zainteresowane muszą wyrazić

WIZYTA STUDYJNA
Uczniowie:
poznają realnie funkcjonującą firmę;
nabiorą większej świadomości zawodowej;
zapoznają się ze ścieżkami kariery w danej branży;
poznają kulturę i misję organizacji.

w mailu zgłoszeniowym chęć uczestniczenia
w Fokusie na pracę oraz określić BRANŻĘ,
którą uczniowie chcieliby poznać.

KONSULTACJE INDYWIDUALNE
Wszystkich uczniów oraz rodziców
zapraszamy na bezpłatne konsultacje
indywidualne z doradcą zawodowym.
Wspólnie zdiagnozujemy Twoje
mocne strony i talenty
oraz pomożemy w ustaleniu ścieżki
edukacyjnej i zawodowej!
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To nie wszystko, co możemy Wam zaoferować.
O naszych działaniach informujemy na
bieżąco na FB!
www.facebook.com/centrumrozwojutalentow/

JESTEŚ
DORADCĄ ZAWODOWYM
W SZKOLE?

SKONTAKTUJ SIĘ
Z NAMI!

Jesteśmy otwarci na współpracę oraz pomoc.
Skorzystaj z konsultacji indywidualnych,
spotkań grupowych i warsztatów!

(58) 500 56 30
informacja@centrumtalentow.pl
www.centrumtalentow.pl

Al. Grunwaldzka 472d, Gdańsk
Olivia Business Centre
Olivia Six - parter

