PÁLYAVÁLASZTÁSI

TANÁCSADÁS

DIÁKOKNAK

Ismerd fel tehetséged
a tudatos pályaválasztásért és a boldog kapcsolatokért!

PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÁS DIÁKOKNAK
Pályaválasztási tanácsadás program abból a felismerésből jött létre, hogy számos fiatal nem tud
megalapozott döntést hozni a pályaválasztásának meghatározó pontjain: az általános iskolában, a
középiskolában, illetve esetenként az egyetemi évei alatt.
A pályaválasztási bizonytalanság, illetve a személyes tehetséget , az érdeklődés illetve az egyéni
értékrendet figyelmen kívül hagyó döntések kockázatosak illetve a hosszú távon számos kedvezőtlen
következményt vonhatnak maguk után. Csak néhány példa: sikertelenségek, csalódások,
évhalasztások, végzettség meg nem szerzése, pályamódosítás. Ezek mindegyike a tehetség
elvesztegetését jelenti, de elvesztegetett pénz és idő is egyben.
A pályaválasztás eredményeként, az iskolái elvégzése után nem csupán munkát akar végezni a fiatal,
hanem egy olyan munkát szeretne kapni, amely illeszkedik hozzá, az ő személyes tehetségéhez.
Egy jól megalapozott pályaválasztási döntés célokat, sikert, elégedettséget jelent, sőt megnöveli a
személyes erőfeszítést és kitartást még a tanulás illetve előrehaladás nehezebb időszakaiban is.

CÉLKITŰZÉS









Az egyéni tudatosság és eredményesség növelése a természetes viselkedési stílus,
érdeklődési kör, értékek, attitűdök és kompetenciák tudatosításával.
Az önismeret mélyítése, hogy saját viselkedési stílus, motivációk és kompetenciák megértése
és felhasználása a döntéshez
önbizalom, önelfogadás növelése
személyes stratégiáik kialakítása
saját célok kijelölése
kapcsolatok (diák, barát, szülői, tanár, stb.) jobb megértése
tanulási stílus tudatosítása az eredményesebb tanulás és pályaválasztás érdekében
segítség ahhoz, hogy az életben felmerülő helyzetekhez magabiztosabban legyenek képesek
alkalmazkodni, számukra és a környezet számára elfogadható megoldásokat hozni

FELMÉRÉS 1: VISELKEDÉSI STÍLUS
A fiatal felismeri hogyan szeret kommunikálni, és milyen tanulási stílusa van. A riport alkalmas a reális
énkép kialakítására és ezen keresztül a diákok önbizalmának növelésére. Minél nagyobb a diák
önbizalma, annál könnyebben határoznak meg tudatos életvezetési, pályaválasztási stratégiákat ill.
kezeli az osztályban, családban, barátokkal felmerülő kommunikációs helyzeteket.

FELMÉRÉS 2: SZEMÉLYES ÉRDEKLŐDÉS, ATTITŰDÖK ÉS ÉRTÉKEK
A riport megmutatja az egyéni hajtóerőket, az érdeklődés fókuszát. Segít az egyéni és tanulmányi
célok kijelölésében. A pályaorientáció fontos eleme.
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FELMÉRÉS 3: KOMPETENCIÁK
A diák felismeri alap kompetencia szettjét, ami tehetségére építő tanulmányaihoz és munkába
állásához egyaránt alkalmazható és segít a beválás területeinek előjelzésében.

AMIT A RÉSZVÉTELI DÍJ MAGÁBAN FOGLAL:




Felmérések (viselkedési stílus, személyes érdeklődés, attitűdok és értékek, valamint a
kompetenciák)
Tanácsadás (kb. 5-6 alkalom)

JELENTKEZÉS A PROGRAMRA:
A programra az alábbi linkre kattintva jelentkezhet:
http://www.peerformance.hu/kapcsolat.php
Kérjük az adatlap kitöltésekor feltétlenül írja be a program nevét.
Köszönjük és várjuk szeretettel!
Varga Gabriella
Ügyvezető igazgató
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