
Starši imamo pomembno vlogo pri kariernem načrtovanju in odločanju
svojih otrok. Prav zato je pomembno, da smo na svojo podporo in pomoč
mladostnikom dobro pripravljeni ter opremljeni z različnimi informacijami,
znanji in veščinami. V spletnem predavanju z naslovom »Kako lahko
pomagam otroku pri izbiri šole oziroma poklica« bomo predstavili vlogo in
vpliv staršev pri kariernem načrtovanju ter odločanju
mladostnikov. Osvetlili bomo tudi razlike med kariero nekoč in danes,
pogledali, kakšne so napovedi na trgu dela in predstavili pomen razvoja
kompetenc. Spletno predavanje bo vključevalo tudi predstavitev
konkretnih primerov in nasvetov, kako lahko starši otrokom
pomagamo razvijati tiste veščine, ki jim bodo pomagale pri izbiri
šole oziroma poklica.

KAKO LAHKO
POMAGAM

OTROKU PRI IZBIRI
ŠOLE OZ. POKLICA?

Brezplačno spletno
predavanje za starše

Sreda, 2. 12. 2020 od 17.00 do 18.30  preko ZOOM-a



Spoznavanje ključnih področij, ki so pomembna za karierno načrtovanje in
odločanje mladostnikov. 
Pomen pravočasne priprave mladostnika na karierno odločanje.
Spreminjajoči se trg dela, poklici, aktualne potrebe na trgu dela in
kompetence prihodnosti.
Kje lahko najdemo informacije v povezavi s poklici in drugimi področji, ki
pomagajo otroku pri izbiri šole oziroma poklica?
Na katere izzive naletijo mladi pri kariernem odločanju in kako jim lahko
pri tem kot starši stojimo ob srani.
Kako pomagati otroku pri kariernem načrtovanju in odločanju ter čemu se
izogniti.

V okviru spletnega predavanja bomo tako predstavili naslednje
vsebine: 

O predavateljici: Petra Založnik je univerzitetna diplomirana pedagoginja in sociologinja
kulture, ki zadnjih petnajst let deluje na področju formalnega in neformalnega učenja ter
izobraževanja. Odlikujejo jo raznolike izkušnje znotraj šolskega prostora, tako na področju
praktičnega poučevanja na srednji šoli, dela svetovalke na Zavodu RS za šolstvo, pa tudi
vodenja mednarodnih programov Erasmus+ (za učitelje in ravnatelje iz evropskih držav).
Šolam, ravnateljem in učiteljem pomaga pri vpeljevanju sprememb, pri razvijanju
sodelovalne šolske klime ter pri razvoju inovativnih-sodelovalnih načinov poučevanja in
učenja.

Prijave zbiramo do 1. 12.  2020
na elektronski naslov

anja.nemec@lung.si ali 
telefonu 05 335 31 00.


