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Профорієнтація здійснюється для вибору напряму професійної

діяльності в майбутньому, що найбільше  відповідатиме персональним

навичкам, можливостям та інтересам.

1. Проведення профорієнтаційної роботи зі школярами:

День відкритих дверей в МЄУ. Проведення інтерактивної екскурсії в

університеті, профорієнтаційного квесту із залученням VIR-окулярів та

Jamboard дошками, профорієнтаційної лекції “Як обрати професію, що

підходить саме вам?” та показ презентації університету.

Проведено для 25 шкіл.

Профорієнтація в школах. Проведення інтерактивної

профорієнтаційної лекції “Як обрати професію, що підходить саме вам?”

та презентації університету.

Проведено в 45 школах.

Профорієнтаційний онлайн-урок. Проведення інтерактивної

профорієнтаційної лекції “Як обрати професію, що підходить саме вам?”

та презентації університету.

Додатково укладання договорів про співробітництво та планування

спільної роботи з Департаментами, управліннями, відділами освіти та

школами. Організація зустрічей здобувачів вищої освіти з роботодавцями

та іншими стейкхолдерами.

Значну роль в профорієнтаційній роботі займає

рекламно-інформаційна діяльність. Активно використовується реклама в

соцмережах, при проведенні профорієнтаційних заходів використовуються

різноманітні друковані (буклети, плакати, листівки тощо) та відео

інформаційні матеріали.

Всього охоплено 70 шкіл Києва та Київської області, 38 міст України.

2. Проведення індивідуальних кар’єрних консультацій для

студентів МЄУ. Кар’єрний розвиток дає змогу оцінити свої поточні

навички та побудувати стратегію набуття необхідних нових навичок.



Допомагає зменшити стрес від почуття невизначеності та концентруватися

на поставлених цілях. Це можливість виявити свої слабкі та сильні

сторони, на які варто орієнтуватись складаючи персональний план

розвитку.

Допомога студентам у вирішенні наступних питаннь: відсутністю

чіткої стратегії кар’єрного розвитку; нерозумінням як розпочинати кар’єру

та самопрезентувати себе як фахівця; нетворкінг - як користуватись цим

інструментом для розвитку кар’єри; визначення необхідних навичок,

сильних та слабких сторін, покрокове планування розвитку; як

результативно шукати роботу; підготовка до співбесіди; тайм-менеджмент;

професійна самореалізація; виявлення й актуалізація професійних

інтересів, здібностей та потенціалу.

Проведено 18 консультацій протягом 3 місяців.

3. Терапевтичні консультації. Психологічні консультації можуть

допомогти студентам в глибшому самоусвідомленні, розкрити їхній

потенціал або впоратись зі стресом, тривогою чи іншими складними

життєвими ситуаціями.

В рамках індивідуальних психологічних консультацій студентам

пропонується безпечний простір для обговорення важливих для них тем та

кризових ситуацій, що стосуються не лише їх навчання, але й їхнього

соціального життя. Це простір, де студенти можуть отримати підтримку,

краще зрозуміти себе та свої потреби, побачити «ширшу картину» та

більше варіантів рішень для проблемних ситуацій. Незалежно від запиту,

психологічна підтримка – це прояв турботи про себе та своє психічне

здоров’я.

Проведено 8 консультацій протягом 1 місяця.

4. Онлайн психологічна підтримка студентів. Допомагає всім, хто

потребує емоційної підтримки, консультації та допомоги у зв’язку зі

швидкими змінами, що наразі відбуваються у економіці, соціумі та житті

кожної людини.



5. Статті від практичного психолога. Корисні матеріали для

студентів з актуальних питань по кар’єрної чи психологічної тематик.


