04.05.2020 r. Ciekawy artykuł dla doradców zawodowych
Przed podjęciem decyzji o wyborze typu szkoły i profilu klasy warto zachęcić rodziców do
wspólnej pracy z dzieckiem z wykorzystaniem np.: prezentacji opracowanej przez mgr
Iwonę Lipiec, wicedyrektora i doradcę zawodowego
w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie. Autorka artykułu jest też wojewódzkim
konsultantem do spraw doradztwa zawodowego w Lubelskim Samorządowym Centrum
Doskonalenia Nauczycieli.

Link do artykułu poniżej:
https://www.kuratorium.lublin.pl/pliki/akt/id_10556/zal/Wspieram%2C%20nie%20wybieram
_1.pdf?fbclid=IwAR3jjkmfPQaTkzeD0c4PSZ9cXOB0CcScxbotYDVfexYmqsFwdscXDyFAsi
8
04.05.2020 r. Zapraszamy do zapoznania się z zawodami potrzebnymi na rynku pracy –
informacja z obwieszczenia Ministra Edukacji Narodowej z końca stycznia b.r.
https://www.gov.pl/web/edukacja/zawody-potrzebne-na-rynku-pracy--obwieszczenieministra-edukacji-narodowej?fbclid=IwAR3JtyvOxv6U5OupfWtHcH2XHxXYLbOHPKBWrNAdzdP8cO1tEmXQL-ScC8

05.05.2020 r. Dla ciekawych - kultowe zawody PRL-u.
W Kurierze Lubelskim można obejrzeć prawie 30 czarnobiałych zdjęć z różnymi
ciekawymi zawodami. O niektórych z nich nikt już dawno nie pamięta… Możecie zobaczyć
sprzedawcę wody sodowej, bufetową, hafciarza, repasatora, snycerza.... i wiele innych
ciekawych profesji
https://kurierlubelski.pl/tak-wygladala-praca-w-prlu-czy-pamietasz-te-zawody/ga/c1014726834/zd/41468786?fbclid=IwAR3UbmhGWLtpTifllmqHBInkFh5NOlPo4ELX0gXoO3tyvXhMSC-BlAM-Ts
05.05.2020r. Test osobowości
Jeśli jesteś ciekaw jak wypadniesz w teście osobowości – poniżej link do bezpłatnego
testu do wypełnienia online:
https://www.16personalities.com/pl?fbclid=IwAR2CSU8FLkVnNKhJuS4YsZyIkGyK6FvlvH
E1TNF3ptxOTo4o52ZN7FP6xdE
05.05.2020 r. Już dziś zaczynają się Dni Otwarte na ASP w Warszawie
Wejdź na stronę https://dniotwarte.asp.waw.pl/ i wybierz wydział, na którym chcesz
studiować.
Znajdziesz tam:
▶ zapisy na indywidualne konsultacje teczek on-line, ilość miejsc ograniczona!
▶ ciekawe wykłady dla kandydatów (i nie tylko),
▶ program wideokonferencji, podczas których kadra wybranego przez Ciebie wydziału
odpowie na pytania dotyczące rekrutacji i studiów (przygotowania teczek, przebiegu
egzaminów, programu studiów, wyposażenia uczelni itp.),
▶ spotkania w sieci z artystami, przedstawicielami samorządu studentów, które pozwolą
Ci poznać wyjątkową atmosferę Akademii,
▶ dużo informacji i materiałów przydatnych przed egzaminami.

12 i 14.05.2020r. Progress Days – c.d. cyklu bezpłatnych webinariów prowadzonych przez
Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu
12.05.20 r., w godzinach 17:30-19:00 „Wieloaspektowość w doradztwie zawodowym narzędziownik doradcy zawodowego.” – prowadzący Marcin Kuc

14.05.20 r., w godzinach 17:30-19:00 „Przedsiębiorczość i edukacja
ku przedsiębiorczości - holistyczna edukacja człowieka przyszłości?” – prowadzący
Marcin Kuc
18.05.2020 r. „Między szkołą a rynkiem pracy” - ogólnopolska konferencja on-line
w godzinach 17.00-20.40
Konferencję organizuje między innymi Centrum Wsparcia Rzemiosła i Kształcenia
Dualnego i Zawodowego w Kaliszu. Program konferencji znajduje się pod linkiem:
www.cwrkdiz.kalisz.pl/Images/Program_konferencji_on-line_18052020.pdf
Korzyści dla uczestników:
poszerzenie wiedzy w aspekcie poradnictwa kariery i pracy z młodzieżą,
wzbogacenie warsztatu pracy oraz możliwość zapoznania się z nowymi
narzędziami
i programami wykorzystywanymi w pracy z młodzieżą,
 wsparcie szkoleniowe w zakresie doradztwa zawodowego,
 udział w ogólnopolskim projekcie,
 integracja środowiska doradców zawodowych i sieci współpracy.
Udział w konferencji jest BEZPŁATNY. Uczestnicy otrzymają nagranie z konferencji
wraz z zaświadczeniem udziału wysłanym drogą elektroniczną.
Dodatkowo każdy uczestnik konferencji otrzyma za darmo dostęp do wybranego
przez siebie szkolenia on-line z oferty Akademia Webinaru.
Materiały z konferencji – nagrania i prezentacje będą dostępne do pobrania w ciągu 10 dni
od zakończenia konferencji na stronach Organizatorów.
Zapisy pod adresem:
https://akademiawebinaru.clickmeeting.pl/miedzy-szkola-a-rynkiem-pracy-ogolnopolskakonferencja-on-line/register?_ga=2.74196113.2069143617.1587449160113753755.1562176214&fbclid=IwAR2LF7JnV1Nndge3vkcdKf_8FETUaNyhV2_jNP3QR
VR9OQc7Rjgyvue0NP0



19.05.2020 r. Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów
maturalnych, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu
zawodowego w 2020 r. opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną,
Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny znajdują się pod
adresem:
https://www.gov.pl/web/edukacja/przygotowania-do-egzaminow-zewnetrznych-wytycznemen-cke-i-gis
21.05.2020 r. o godzinie 18.00 Fundacja Przedsiębiorczości Revas przeprowadzi kolejne
bezpłatne webinarium „Zaprojektuj z uczniami działania promocyjne”. Spotkanie odbędzie
się w ramach Akademii Przedsiębiorczości.
Obowiązują wcześniejsze zapisy pod adresem:
https://www.fundacja.revas.pl/akademia/zapis-nawebinar/?utm_source=uczestnicy_ap4&utm_medium=link&utm_campaign=webinar5
21.05.2020 r. Warsztaty „Moja pasja, hobby – moja przyszłość” Spotkanie warsztatowe
dot. wyboru dalszej drogi edukacji, dla uczniów z niepełnosprawnościami z klas VII i VIII
szkół podstawowych. Porozmawiamy między innymi o dalszych wyborach edukacyjnych.
Zapisy e-mailowo na adres: abanasiewicz@edu.um.warszawa.pl
W związku z obecną sytuacją, zmiana na konsultacje indywidualne.

25.05.2020 r. Dla tegorocznych maturzystów „Zarządzanie sobą w czasie”
organizacja - Drzwi na wpół otwarte
„Matura tuż za rogiem, a Ty dalej nie wiesz jak się do tego odpowiednio zabrać, żeby
starczyło Ci czasu na powtórzenie całości materiału?...
Aleksandra Hyży, wiceprezydent IFMSA-Poland ds. zasobów ludzkich, trener federacyjny
IFMSA, pokaże jak skutecznie zarządzać sobą w czasie.
Dołącz do niej w poniedziałek 25.05.2020r. o 18;00, a przekonasz się, że realizacja
Twoich celów może być prawdziwie wydajna, a czas na rozwijanie własnych
zainteresowań wyjdzie ze strefy marzeń…”
Wszelkie informacje o wydarzeniu pod adresem:
https://www.facebook.com/events/623302534922205/
26.05.2020 r. Najtrudniejszy zawód świata? 
https://www.youtube.com/watch?v=r8DvN8mYW_M&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1kiOh
kmwtTyrwNV1AhccVBX44rk1l_JI9FzSbosjR7nATMH4uDwRDkXjo

27.05.2020 r. w godzinach 18.30-20.00 Mapa Karier proponuje bezpłatny webinar dla
rodziców – szczególnie uczniów klas VII i VIII) „Jak pomóc dziecku w wyborach
edukacyjno-zawodowych?” Rejestracja pod adresem:
http://bitly.pl/LPlbs

28.05.2020 r. w godzinach 18.00-20.10 CET Świdnica - poradnictwo, coaching kryzysowy,
szkolenia on-line, Mapa Karier oraz Centrum Szkoleń i Promocji Zatrudnienia zapraszają
na bezpłatną CyberKonferencję on-line dla doradców zawodowych:
„Współczesny Doradca Zawodowy jako ekspert w dynamicznym e-rynku pracy
i cyberprzestrzeni.”
Zapisy pod adresem:
https://fundacjakatalysteducation.clickmeeting.pl/316871288/register

Mapa Karier
29.05.2020 r. Próbne egzaminy dla maturzystów i ósmoklasistów na stronie Pi-stacji
matematyka.
We wtorek, 2 czerwca - próbna matura (poziom podstawowy) a w środę i czwartek 3-4
czerwca - próbny egzamin ósmoklasisty
Więcej informacji i linki do arkuszy znajdziecie na stronie:
https://bit.ly/PistacjaProbneEgzaminy

Mapa Karier
29.05.2020r . Dla rodziców, ciekawe nagranie z webinaru z przed kilku dni „Jak pomóc dziecku w wyborach edukacyjno-zawodowych?
Więcej informacji i linki znajdą Państwo na kanale Mapy Karier na YouTube:
https://youtu.be/-PZK__nseeI

Mapa Karier
29.05.2020 r. Dla doradców zawodowych, ale też i dla rodziców ciekawy artykuł
dotyczący przeczytania.
Tąpnięcie na rynku pracy https://bit.ly/2TkeZqS
29.05.2020 r. „…Jesteś maturzystką/maturzystą i masz wątpliwości, jakie studia
wybrać? Spotkaj się on-line ze studentkami i studentami - wolontariuszami
PROJEKTORa, którzy
o studiowaniu wiedzą prawdopodobnie wszystko!
“Studenckie know-how dla maturzystów” to cykl live'ów na Facebooku ze studentkami
i studentami, podczas których zyskasz praktyczne informacje z pierwszej ręki
o uczelniach, kierunkach studiów, ciekawych miejscach i możliwościach oferowanych
w miastach akademickich w całej Polsce. Będziesz mogła/mógł zadać
studentkom/studentom pytania, które pomogą rozwiać Twoje wątpliwości odnośnie
studiów. Tych informacji nie znajdziesz w Internecie ani w informatorach.
Nie wiesz jaką uczelnię wybrać? Jaki kierunek będzie dla Ciebie najlepszy? Czy Twój
wymarzony kierunek lub uczelnia spełnią Twoje oczekiwania? Porozmawiaj ze
studentami, którzy sprawdzili to na własnej skórze. Dzięki temu wybór studiów może być
łatwiejsz
i trafny. On-line, live’y w zamkniętej grupie na Facebooku:
https://bit.ly/grupa_live
W środy i piątki - od 15 maja do 26 czerwca 2020. Terminy majowe: 15, 20, 22 , 27, 29,
terminy czerwcowe: 3, 5, 10,12,17,19,24,26.
Informacje o tym, kiedy będzie live dotyczący interesującego Cię kierunku/uczelni będą
publikowane na bieżąco na tym wydarzeniu - podamy godzinę spotkania, kierunek,
uczelnie i miasto. Więcej informacji dot. akcji znajdziesz na stronie Programu
PROJEKTOR: https://projektor.org.pl/knowhowdlamaturzystow_live_fb/ …”

29.05.2020 r. Konkurs dla młodzieży i dorosłych. Szczegóły poniżej:

29.05.2020 r. Ciekawe pomoce dla doradców zawodowych udostępnione przez Pomorską
sieć doradców zawodowych
„…Serdecznie zapraszamy do pobierania i wykorzystywania Kart Odkrywania Potencjału
w formie aktywnych PDF. Autorką Kart jest Kamila Wodnicka - doradca zawodowy oraz
konsultant ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego w powiecie malborskim
✅Moje CV
https://www.cen.gda.pl/download/2020-05/3696.pdf
✅Moje Kręgi Rozmów
https://www.cen.gda.pl/download/2020-05/3694.pdf
✅Moje Marzenia
https://www.cen.gda.pl/download/2020-05/3707.pdf
✅Moje Opcje Zawodowe
https://www.cen.gda.pl/download/2020-05/3697.pdf
✅Moje Wymyślone Zawody
https://www.cen.gda.pl/download/2020-05/3695.pdf ….”

