Najważniejsza jest pasja
PROGRAM
ODKRYWANIA TALENTÓW
I PREDYSPOZYCJI ZAWODOWYCH
DLA GIMNAZJALISTÓW I LICEALISTÓW

Pomóż Twojemu dziecku zaplanować przyszłość

D

rogi Rodzicu, czy chciałbyś wesprzeć Twoje dziecko w wyborze
odpowiedniej szkoły? Czy chciałabyś pomóc mu w wyborze przedmiotów,
które powinien rozszerzać w liceum? A może Twoje dziecko potrzebuje
wsparcia podczas podejmowania decyzji o przyszłych studiach?
Z pewnością pragniesz wspierać tego młodego człowieka, aby dokonywał
dobrych wyborów, aby wchodził w dorosłe życie zadowolony ze swoich decyzji
i przygotowany do budowy satysfakcjonującej drogi zawodowej, aby zawsze czerpał z
bogactwa swoich talentów. Odpowiednie wykorzystanie talentów to kroczenie
„zieloną ścieżką”, czyli rozwój osobisty każdego człowieka.
Firma Doradztwa Personalnego Inwenta oraz Fundacja Pasja do Edukacji przygotowały
program, który wspiera dzieci i rodziców w podejmowaniu decydujących kroków
edukacyjnych. Nasz program diagnostyczno-rozwojowy pomaga młodzieży i rodzicom w
diagnozowaniu zainteresowań, odkrywaniu mocnych stron i predyspozycji zawodowych.

OFERTA DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW I LICEÓW:
 Odpowiada na pytanie, jaką wybrać szkołę aby realizować swoją pasję i talenty?
 Pomaga odkrywać najbardziej efektywny sposób uczenia się,
 Pomaga odkrywać uczniom naturalne zdolności tak, aby umieli je
wykorzystać do samorealizacji w życiu zawodowym.

OFERTA DLA RODZICÓW:
 Pomaga poznać i zrozumieć predyspozycje dziecka,
 Uczy jak wspierać dziecko w wyborze ścieżki edukacyjnej i zawodowej.
Program pomaga znaleźć odpowiedzi na nurtujące nastolatków pytania:













Jakie są moje talenty? W czym jestem dobry?
Jak podjąć mądrą decyzję o wyborze szkoły?
Jak działa moja pamięć i co zrobić, żeby zapamiętać np. materiał do nauczenia?
W jaki sposób uczyć się w domu, żeby nie zajęło mi to całego wolnego czasu?
Czemu niektórych nauczycieli nie da się słuchać?
Co mi pomaga, a co przeszkadza w efektywnym uczeniu się?
Czy słuchanie muzyki pomaga w nauce?
Czy można uczyć się w ruchu?
Co zrobić, żeby szybko nauczyć się matematyki?
Co robi ze mną stres i jak go opanować? I gdzie mam w głowie gada?
Czy nauka może być zabawna?
Dlaczego niektórzy nie potrafią usiedzieć w miejscu, a inni nie potrafią przestać mówić?
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Kiedy odbędą się najbliższe zajęcia?
Miejsce spotkania

Terminy spotkań

Rodzaj zajęć

Centrum Filtrowa
ul. Filtrowa 75/17
Warszawa
Tel: 22 50 234 70

15.09. 2015.(wtorek) w godz. 17.00 –20.00

Spotkanie grupowe

22.09. 2015.(wtorek) w godz. 17.00 –20.00

Spotkanie grupowe

Październik (terminy do ustalenia)

Spotkanie indywidualne

Inwestycja w program odkrywania talentów

POZIOM INWESTYCJI (BRUTT0)
UCZEŃ + RODZIC

1 590 zł *

990 zł

RODZIC (BEZ UDZIAŁU UCZNIA)

680 zł*

460 zł

DODATKOWO DRUGI RODZIC (DOPŁATA)

200 zł *

140 zł

*UWAGA! TYLKO WE WRZEŚNIU RABAT 30 %
Cena obejmuje:
 dwie sesje grupowe i jedną indywidualną – rodzinną podsumowującą diagnozy
 udostępnienie uczestnikom testów diagnostycznych wraz z ich omówieniem i raportem końcowym
zawierającym wyniki, wnioski i rekomendacje w wykorzystaniu:
 Uczeń – Kwestionariusz Preferowanych Aktywności zawodowych wraz z listą potencjalnie
rekomendowanych zawodów, kwestionariusz integracji sensorycznej i profilu lateralnego
oraz diagnostykę preferowanego stylu wynikającego z dominacji półkuli mózgowej,
 Rodzic – Kwestionariusz określający 5 kluczowych talentów, zgodnie z metodyką
Instytutu Gallupa, określenie piramidy stylu uczenia się oraz diagnostykę preferowanego
stylu wynikającego z dominacji półkuli mózgowej i automotywacji
 przygotowanie i wydrukowanie materiałów wraz z opisem wszystkich Talentów Gallupa w pracy
z dzieckiem
 przeprowadzenie sesji przez doświadczonych i wysokomerytorycznych trenerów i wykładowców
uczelni wyższych, pracujących na co dzień z młodzieżą oraz przedstawicielami biznesu i edukacji
 przekazanie materiałów inspiracyjnych–posesyjnych.
Kontakt i szczegółowe informacje o Programie Odkrywania Talentów:
Urszula Dziewit-Gontowska
Inwenta Sp. z o.o.
ul. Filtrowa 75/17, 02-032 Warszawa
Tel: 694495885
e-mail: urszula.dziewit@inwenta.pl
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