„Wspieraj mądrze”
Konspekt warsztatu
z rodzicami

Jak wspierać swoje dziecko w wyborach edukacyjno-zawodowych
Cel: omówienie roli rodzica w planowaniu drogi edukacyjno-zawodowej dziecka oraz wyposażenie
w wiedzę z zakresu rynku edukacji i pracy
Metody:
- dyskusja
- konwersatorium
- praca w grupach
- praca indywidualna
- prezentacja multimedialna
Środki dydaktyczne:
- kartki flipchart lub A4
- markery
Czas: 90 min/120 min
Przebieg spotkania-omówienie:
•

•

•

•
•
•

strategii planowania kariery w kontekście zamian zachodzących na współczesnym rynku
pracy
Ćw. Wspieraj dziecko mądrze - w grupach uczestnicy w formie mapy myśli zapisują w jaki
sposób wspierają swoje dzieci w podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych
sposobów wspierania dziecka w odkrywaniu mocnych stron, zainteresowań i zdobywaniu
pierwszych doświadczeń
Ćw. Mocne strony – na podstawie przykładowej listy umiejętności uczestnicy indywidualnie
określają potencjał (umiejętności, zdolności, zainteresowania, cechy osobowości) swojego
dziecka i możliwości jego wykorzystania
możliwości dalszego kształcenia
Ćw. Wady i zalety planowania kariery - w grupach uczestnicy zapisują czym się kierowali
dokonując własnych wyborów zawodowych - wskazując wady i zalety tych decyzji
trendów na rynku pracy- czym jest rewolucja 4.0, kompetencje przyszłości
potrzeb i oczekiwań lokalnego rynku pracy
barometru zawodów
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•

źródeł informacji o zawodach, rynku pracy i ofercie edukacyjnej, zasad rekrutacji do szkół,
idei całożyciowego uczenia się

Podsumowanie:
•

Przepis na skuteczne wspieranie swojego dziecka w wyborach edukacyjno-zawodowych uczestnicy wskazują 10 punktów jak efektywnie wspierać swoje dziecko w podejmowaniu
decyzji. Np. :
1. Obserwacja i towarzyszenie w odkrywaniu mocnych stron, talentów, zainteresowań
dziecka.
2. Akceptacja zainteresowań dziecka.
3. Pomoc w poszukiwaniu informacji dotyczących oferty edukacyjnej szkół i uczelni.
4. Wspólne poszukiwanie informacji na temat zawodów.
5. Rozmowy na temat czynności zawodowych w różnych środowiskach pracy.
6. Wspólne określanie „plusów” i „minusów” danego wyboru.
7. Zachęcanie do samodzielnego podejmowania decyzji.
8. Wsparcie w rozwoju kluczowych kompetencji.
9. Konsultacje z doradcą zawodowym.
10. Przemyślane planowanie czasu wolnego np. nauka języków obcych.

Inne scenariusze dostępne na stronie: https://doradztwo.ore.edu.pl/programy-i-wsdz/
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