Életpálya-tanácsadás
Nagyon sok szülő számára okoz évről évre fejtörést serdülő
gyermekének továbbtanulása, az ezzel kapcsolatos konszenzus
kialakítása, a közös döntés meghozatala. Hol tanuljon tovább?
Merre orientálódjon? Melyek azok a szempontok, amelyek ezt
befolyásolják? Mit akar a serdülő és mit a szülő?
A gyerekek és a szülők iskolaválasztási szempontjaiban
adódhatnak eltérések. Amikor a továbbtanulás (és ezzel a
pályaorientáció) már nem csak egyszerűen az otthoni
beszélgetések tárgya, hanem egyre inkább eldöntendő feladattá
válik, akkor sokat segíthet egy a témában képzett szakember.
A szülő jól ismeri a gyermekét, a fiatal elég jól ismeri önmagát, a szakember pedig gyakorlott abban,
hogy mindezt a tudást még mivel érdemes kibővíteni és hogyan lehet igazán jól lefordítani a munka
világának nyelvére: pályaérdeklődés, képességrendszer, kompetenciák, értékek, munkamód. Lényeges
annak a tudatosítása is, hogy ezen személyiségjellemzők közül kinél melyik mennyire fontos.

Az életpálya-tanácsadásról
Az életpálya-tanácsadás egy olyan támogató folyamat, amely az egyéni kompetenciák azonosításával és
figyelembe vételével segíti a serdülőt az életkor-specifikus pályaorientációs, illetve iskolaválasztási
elakadások kezelésében, valamint a kapcsolódó problémákra való megoldások kialakításában. Ezek
összehangolásában és a közös döntés megnyugtató kialakításában nyújt segítséget az Artima
Családműhely életpálya tanácsadási szolgáltatása.

A folyamat lépései
A támogató folyamat három nagyobb egységben valósul meg:
KONZULTÁCIÓ
Csoportos beszélgetés
és kérdőíves felmérés
az érdeklődő
gyermekek részére

ELEMZÉS

Időtartama:
90 perc

Ebben a szakaszban a
tanácsadó feldolgozza
és elemzi a felvett
kérdővek eredményeit,
és előkészíti az egyéni
visszajelzést.

Létszám:
10-12 fő/csoport

Időtartama:
1-2 nap

VISSZAJELZÉS
Ebben a szakaszban
minden gyermek személyre
szabott visszajelzést kap a
kérdőív eredményeiről,
illetve lehetőséget a
személyes konzultációra.
Résztvevői:
(a) a szülő(k)
(b) a gyermek
(c) a tanácsadó
Időtartam:
30 perc/gyermek
előzetesen egyeztetett
időpontban

A szolgáltatás igénybevétele




Konzultációs csoportjainkat a létszámok alapján folyamatosan indítjuk. Egy-egy csoport
minimum létszáma 10 fő.
A csoportokat előzetes bejelentkezés alapján szervezzük! Jelentkezni a +36 (30) 242-9169es telefonszámon Dudás Gabinál, az Artima Családműhely vezetőjénél lehet.
A tanácsadási folyamat díja 3.000 Ft+ÁFA/gyermek. Kérjük, hogy számlaigényét a telefonos
bejelentkezésnél előzetesen jelezze.

A konzultáció és az egyéni visszajelzés helyszíne
Artima Családműhely (2112 Veresegyház, Szent István tér 2.)
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