Фестиваль “Пролий світло на майбутнє”
пропонує учням 8-х і 9-х класів
початкової школи та їхнім батькам
можливість зорієнтуватися в пропозиції
подальшої освіти в Пльзеньському краї.

7.-8.10.2022
і
онлайн весь рік

Допоможіть вашій дочці / вашому синові скористатися перевагами фестивалю на усі 100%,завдяки
роботі з фестивальною картою і наступним порадам:

1 ПОГОВОРІТЬ ОДИН З ОДНИМ

Запитайте свою дитину, чи знає він про фестиваль Середніх
Шкіл та чи збирається вона відвідати його разом зі школою в
п'ятницю. Якщо ні, запропонуйте йому, що ви можете піти
разом в суботу або можете піти самі. Попередьте його про
існування фестивальної карти і запропонуйте свою
допомогу. Але не примушуйте.

2 ПІДТРИМАЙТЕ ПІДГОТОВКУ

Карта фестивалю доступна на сайті (її можна заповнити
онлайн або завантажити і роздрукувати), на якій потрібно
зосередитися для участі у фестивалі. Якщо дочка / син
наполягатиме на зворотному зв'язку, скажіть свою
(позитивну) думку про нього, у чому, на вашу думку, він/вона
хороший, в чому він / вона талановитий...

3 ПОДІЛИТИСЯ

На вкладці "Підготовка до фестивалю" внизу діти можуть
зв'язатися з дорослими у вашому районі і дізнатися, як вони
вибрали середню школу. Якщо до вас звернеться ваш син/
дочка, чесно поділіться своїм досвідом.

4 НАВЧАЙТЕ СЕБЕ

Ви хотіли б бути впевнені, що ваша дитина зробить правильний вибір, це очевидно. Але як ви можете знати, що для
нього добре? Ніхто з нас не може бачити майбутнє. Ринок
праці змінюється. Коли ваша дитина закінчить школу,
з'являться професії, яких зараз ми ще не знаємо.
Відвідайте budoucnostprofesi.cz або europass.cz і будьте
зацікавлені (разом).

5 ЗАПОВНІТЬ СВОЮ ІНФОРМАЦІЮ

Які існують вузи, які курси вони пропонують, які вимоги
пред'являються до абітурієнтів для навчання - все це
разом дізнайтеся на сайті studujvpk.cz та infoabsolvent.cz.
Які професії у них вже існують, і які компетенції відіграють
в них певну роль, Ви можете дізнатися на nsp.cz.

6 БУДЬТЕ ГОТОВІ ДО ДІЇ

На сайті фестивалю posvitsinabudoucnost.cz вивчіть профілі
та відео старшокласників. Допоможіть своїй дочці / синові з
формулюванням питань, які він / вона хотів би поставити
консультанту, щоб з'ясувати, що йому / їй потрібно.

7 ЗАОХОЧУЙТЕ РОЗДУМИ

Після фестивалю, коли ви виконаєте якнайбільше рекомендацій консультантів, сядьте над останньою частиною
фестивальної картки “ПІСЛЯ”. Розмову про те, що випливає
зі отриманої інформації, повинна вести більше ваша
дитина. Поважайте її і розмірковуйте разом.

8 ЩО РОБИТИ З НЕВИЗНАЧЕНІСТЮ?

Майбутнє є невідоме. Допоможіть своїй дитині розвинути її
сильні сторони і кар'єрні навички, тільки так вона зможе
успішно протистояти невизначеному майбутньому. Ви
можете разом звернутися до консультанта з питань кар'єри.
Ми тут заради ВАС.

