Tik pred zdajci – pomoč otroku pri kariernem odločanju
S pomembnimi odločitvami radi odlašamo, včasih do zadnjega trenutka. Ena od takih
odločitev je tudi izbira srednje šole. Kako smo starši lahko otroku v oporo in spodbudo, ko je
odločitev glede izbire šole že pred vrati?
Vabimo vas na on-line predavanje »Tik pred zdajci – pomoč otroku pri kariernem odločanju«.
Na brezplačnem predavanju bo govora o spodbujanju otrokovega zavedanja lastnih osebnih
interesov in njihovem pomenu pri izbiri šole ter pomenu opore in komunikacije s strani
staršev. Starši boste izvedeli tudi, kako v pogovor vključiti formalne vidike in vprašanja pri izbiri
srednje šole – kam se obrniti za informacije? Kaj pomeni omejitev vpisa? Kako težavna je
srednja šola?
Predavanje bo potekalo 16. 12. 2020 ob 20.00 prek spletne platforme Zoom. Predavanja se
udeležite s klikom na TO POVEZAVO.
Z vami bo dr. Vesna Jug, psihologinja.
Vesna Jug je doktorica znanosti z bogatim znanjem na področju razvojne psihologije in
psihologije osebnosti. Pri svojem delu najpogosteje preučuje razvojno obdobje mladostništva
– oblikovanje identitete mladostnikov ter prepoznavanje različnih vedenjskih in čustvenih težav
pri mladostnikih. Ukvarja se tudi z učinkovito komunikacijo, v letu 2013 je pridobila evropski
komunikacijski certifikat za trenerja Eco-C: moduli Timsko delo, Samopromocija, Obvladovanje
konfliktov in Komunikacija (IPKeurope; Loosdorf, Avstrija).

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.
Izvaja se v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju
2014-2020, prednostne osi: 10. »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«;
prednostne naložbe: 10.1 »Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse
starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja,
spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim
svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc«; specifičnega cilja: 10.1.3 »Spodbujanje
prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh
ravneh izobraževalnega sistema«.

