OFERTA DLA SZKÓŁ 2020/2021
SZKOŁA PODSTAWOWA (KLASA VIII)
1. WYBÓR ZAWODU KROK PO KROKU
Uczniowie:


zbadają preferencje zawodowe;



poznają możliwości edukacyjne po ukończeniu szkoły podstawowej;



dowiedzą się, czym jest barometr zawodów oraz co kryje się pod pojęciami zawodów
deficytowych, nadwyżkowych i w równowadze.

2. ZALOGUJ SIĘ NA SIEBIE W NOWEJ RZECZYWISTOŚCI
Uczniowie:


poznają kompetencje niezbędne w sytuacji zmian;



skupią się na własnych kompetencjach w sytuacji „lockdown”;



skupią uwagę na sobie i swoim potencjale;



uświadomią sobie znaczenie wpływu posiadanych talentów w sytuacjach
nieprzewidywalnych;



uświadomią sobie konieczność elastyczności;



wzmocnią poczucie własnej wartości.

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA (ostatnie klasy)
1. NAUKA CZY PRACA?
Uczniowie:


zbadają preferencje zawodowe;



poznają ofertę edukacyjną po ukończeniu szkoły ponadpodstawowej



zgłębią aktualny rynek pracy;



nauczą się, jak szukać pracy;



dowiedzą się, czym jest barometr zawodów oraz co kryje się pod pojęciami zawodów
deficytowych, nadwyżkowych i w równowadze;



poznają zawody przyszłości.

2. MAM TO! MOJE PROFESJONALNE CV – tylko online
Uczniowie:


wezmą udział w „wielkim” quizie wiedzy o CV;



dowiedzą się co zrobić, żeby ich dokumenty pozytywnie się wyróżniały;



poznają najlepsze (darmowe!) kreatory i narzędzia do tworzenia CV;



uzyskają możliwość skonsultowania efektów swojej pracy nad dokumentami w formie
online.
WAŻNE: W trakcie tego warsztatu każdy uczeń powinien mieć dostęp do komputera lub
smartphona połączonego z internetem.

W celu zapisania szkoły na warsztaty należy wypełnić formularz:
https://forms.gle/msiDNj26MYvuuCoX9

Ważne informacje:


Zgłoszone przez szkołę zapotrzebowanie nie jest jednoznaczne z jego realizacją. Jest to
zależne przede wszystkim od aktualnej sytuacji epidemiologicznej, możliwości kadrowych,
przestrzennych oraz ilości wszystkich zgłoszeń.



Terminy realizacji warsztatów zostaną ustalone w bezpośrednim kontakcie z osobą
wyznaczoną do współpracy oraz będą realizowane zgodnie z kolejnością zgłoszeń.



Istnieje możliwość przeprowadzenia warsztatów:
o w Centrum Rozwoju Talentów – z podziałem na grupy maksymalnie 30 uczniów,
czas trwania: 2 godziny
o w szkole – doradca przeprowadza warsztaty w szkole, która odpowiada za
zapewnienie odpowiednich warunków, czas trwania: 2 godziny lekcyjne
o online – łączymy się z klasą zdalnie, czas trwania: 2 godziny lekcyjne

W przypadku pytań prosimy o kontakt:
telefoniczny – (58) 500 56 30 lub mailowy – informacja@centrumtalentow.pl

