
Brezplačno spletno predavanje za starše in pedagoške delavce
VEŠČINE ZA VARNEJŠO KARIERNO PRIHODNOST OTROK

Predavata: Leonida Mrgole in dr. Albert Mrgole

Predavanje bo dostopno od srede, 18. novembra, od 17. ure dalje 
(za obdobje 14 dni)

Kot starši se zavedamo, da so otroci pri prehodu iz osnovnega šolanja zrelostno še
povsem neopremljeni za jasno poklicno odločitev.
Kot starše nas skrbi, da je večina najstnikov v stiku s povsem drugimi temami kot pa s
temo načrtovanja kariere.
Se strinjate, da je za najstnika odločitev o lastni poklicni poti preveliko breme?
Se strinjate, da ne moremo predvideti, kako bo na področju dela čez 10 ali več let?
 
Vendar, tako kot najstnika vzgajamo od rojstva, otrok tudi od rojstva pridobiva veščine,
na katere se bo opiral na poklicni poti. To so veščine, ki bodo uporabne v vseh
okoliščinah. V poklicih prihodnosti bo odločilno, s katerimi veščinami bodo opremljeni
ljudje za samostojno delovanje in hkrati za sodelovanje. Koliko bodo prodorni, koliko
samozavestni, koliko bodo zmogli premagovati ovire, koliko bodo odgovorni, koliko
vztrajni, koliko odporni na stres in premagovanje ovir.

Kaj so tista ključna področja, na katerih lahko starši otroke opremijo za prihodnost?
V čem se današnje generacije v načrtovanju kariere razlikujejo od prejšnjih generacij?
Ali se zavedamo, katera so naša prepričanja in naše nedokončane zgodbe o lastni
poklicni poti in kako s tem vplivamo na usmerjanje naših otrok?

Dostop do spletnega predavanja bo omogočeno le tistim, ki se boste na
predavanje prijavili. Prijave zbiramo po elektronski pošti
anja.nemec@lung.si ali po telefonu 05 335 31 00.   



Predavatelja bosta spregovorila o veščinah, kompetencah in drugih lastnostih, ki jih
bodo otroci v prihodnosti koristno uporabili pri svojem kariernem delovanju. Družba
prihodnosti zahteva večjo prilagodljivost, večjo prožnost, večjo širino. Zahteva učenje
novih veščin, ki jih narekuje silovit razvoj tehnike, medijev in komunikacij. Zahteva, da
ljudje delujejo iz notranjega motiva. Zahteva lastno iznajdljivost, prodornost,
samostojnost, zavedanje lastne vrednosti. Zahteva sposobnost pogajanja, sodelovanj,
zavedanja avtonomne vloge. Zahteva nove načine izobraževanja, z uporabo novih
tehnoloških orodij.

Kje in kako lahko že danes svoje otroke učimo teh veščin, kako jih lahko
spotoma opremimo, da bodo uspešni v življenju?

V predavanju bodo predstavljeni konkretni primeri in zgodbe o tem, kako starši v
domačem okolju lahko pomagamo otrokom razvijati vse potrebne veščine.
Svojim otrokom vsekakor želimo, da bi na svojo poklicno pot stopili najbolje opremljeni.

O IZVAJALCIH PREDAVANJA
Priljubljena in medijsko prepoznavna predavatelja, Leonida in dr. Albert MRGOLE, sta
starša štirih odraslih otrok, vsak je na poti postavljanja svoje poklicne karierne poti.
Vsaka zgodba je individualna, posebna. Vsak išče svojo pot na svoj način. Vendar imajo
vsi v sebi notranjo naravnanost, da iz sebe nekaj naredijo, da najdejo delo, v katerem
bodo uspešni, zadovoljni in cenjeni. Da se postavijo na samostojno pot in sledijo svojim
sanjam. 
Starši imajo radi zlasti njun preprost način, ko na konkretnih zgodbah in primerih
pokažeta, kako ohraniti stik z otroki in starševsko moč v vsakdanjih domačih situacijah.
Čar njunih predavanj so konkretne in uporabne zgodbe iz življenja, kjer brez olepševanja
pokažeta stvari, kakor so v resnici. S svojim sproščenim načinom prinašata staršem
uporabne namige in upanje za praktične rešitve in večjo povezanost v družinah.


