OFERTA

dla poznańskich liceów, techników, branżowych
szkół I stopnia
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propozycji:

1. ZAJĘCIA INFORMACYJNE
Ważne
informacje:
 Zapisy przez formularz
zgłoszeniowy
znajdujący się na
stronie
www.cdzdm.pl.
 Czas trwania zajęć:
jedna godzina
lekcyjna.
 Niezbędne
wyposażenie: rzutnik,
komputer, tablica/
flipchart.

Zajęcia mogą być realizowane podczas jednej godziny lekcyjnej. W trakcie zajęć
poruszone zostaną poniższe zagadnienia:



możliwości dalszej edukacji, kryteria przyjęć do szkół policealnych, na uczelnie
wyższe (aktualne wzory rekrutacyjne, minima punktowe),



sytuacja na rynku pracy, prognozy rynku pracy, branże przyszłościowe, struktura
bezrobocia wśród absolwentów.

2. WARSZTAT Y

Zajęcia będą odbywać się w siedzibie CDZdM. Proponowane tematy:
Ważne
informacje:



Samopoznanie



Skuteczna komunikacja



Sposoby radzenia sobie z trudnościami w procesie podejmowania
decyzji



Rozwiń swoją kreatywność

 Czas trwania:
dwie godziny
lekcyjne.
 Zastrzegamy sobie
możliwość przyjęcia
ograniczonej liczby
grup, w zależności od
naszej
dyspozycyjności.
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3. INDYWIDUALNE KONSULTACJE DLA
MŁODZIEŻY


ukierunkowanie w zakresie wyboru dalszej ścieżki kształcenia—uczelnie wyższe,
kwalifikacyjne kursy zawodowe, szkoły policealne, kursy i szkolenia,



określenie własnych predyspozycji zawodowych,



zapoznanie z wymaganiami rekrutacyjnymi uczelni wyższych: minima punktowe,
wzory rekrutacyjne, limity przyjęć, alternatywne możliwości edukacyjne, perspektywy zatrudnienia,



Ważne
informacje:
Zapisy: osoby zainteresowane
prosimy o indywidualny
kontakt (telefoniczny albo
osobisty w naszej placówce).

pomoc w przygotowaniu CV oraz listu motywacyjnego.

4. KONSULTACJE METODYCZNE DLA
DORADCÓW ZAWODOWYCH
Zapraszamy do kontaktu doradców zawodowych, psychologów i pedagogów, którzy chcieliby poszerzyć
swój warsztat pracy.
Oferujemy konsultacje dotyczące narzędzi pracy doradcy z uwzględnieniem testów stosowanych przez
doświadczonych pracowników CDZdM.
Doradzamy również w zakresie tworzenia i realizacji Wewnątrzszkolnych Systemów Doradztwa
Zawodowego, standardów doradztwa zawodowego, dziesięciogodzinnego programu zajęć z doradztwa
zawodowego oraz Indywidualnych Planów Kariery.
W przypadku chęci ustalenia terminu spotkania prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy bądź osobisty
w naszej placówce.

5. ZAWODOWA ŁAMIGŁÓWKA—
OD POMYSŁU DO SUKCESU!

Zapraszamy uczniów poznańskich liceów, techników oraz branżowych szkół I stopnia na rozgrywki gier
planszowych. Celem wydarzenia będzie rozwijanie kompetencji miękkich, umiejętności logicznego
myślenia oraz wyobraźni przestrzennej.
Termin: Rozgrywki zostaną przeprowadzone podczas Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 2019
(19-21 listopada).
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6. POZNAŃSKA LIGA DEBAT

Ogłaszamy nabór do planowanych debat o przedsiębiorczości. Przedsięwzięcie skierowane
jest do uczniów poznańskich liceów, techników oraz branżowych szkół I stopnia.
Rozpoczęcie rozgrywek planowane jest na październik 2019 roku, finał przewidywany jest
na kwiecień 2020.
Prosimy o śledzenie naszej strony internetowej.

Rekomendujemy następujące przedsięwzięcia:


Salon Maturzystów http://www.salonmaturzystow.pl/2019/



Światowy Tydzień Przedsiębiorczości http://www.tydzienprzedsiebiorczosci.pl/



Olimpiada z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową
http://www.olimpiada.sdsiz.com.pl/#



XV Olimpiada Przedsiębiorczości http://www.olimpiada.edu.pl/



Dni Przedsiębiorczości Poznań http://www.poznan.pl/mim/pdp/



Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych http://erasmusplus.org.pl/ksztalcenie-iszkolenia-zawodowe/etuz/
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Po wypełnieniu formularza prosimy o podpisanie go przez dyrektora szkoły oraz osobę
upoważnioną do kontaktu, a następnie wysłanie listownie albo osobiste doręczenie.
Termin nadsyłania formularzy mija 20 września 2019 roku.
Obowiązuje data stempla pocztowego. Formularze, które dotrą do CDZdM
po podanym terminie nie zostaną uwzględnione.

Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży
ul. Działyńskich 4/5, 61-727 Poznań
tel. 61 855 76 04
tel. 61 851 97 84
www.cdzdm.pl
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