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barns jobb”
LEARNING SHEET

I DENNA UTGÅVA

Om aktiviteten
Aktiviteten "föräldrars jobb till framtida
barns jobb" har föreslagits av gymnasiet
ORT Daniel Mayer. Lärare, föräldrar och
elever träffas för att reflektera kring
yrkesliv och arbetsmarknad. En
konferens kommer att anordnas under
vilken frivilliga föräldrar kommer att
presentera sina arbeten.
Mål och syfte:
Aktiviteten syftar till att:








Att föra samman lärare, föräldrar och
elever
Att förbättra relationen mellan
föräldrar och lärare för att optimera
kommunikationen mellan barn och
skolinstitutionen
Att få lärare och föräldrar att förstå
varandra bättre
Lärare ska ökad sin kunskap om
föräldrarnas jobb
Förbättra föräldrarnas förståelse av
målen för lärarens arbete för deras
barn
Ge möjlighet till barn att få en positiv
upplevelse av sina föräldrar

När det gäller mål och pedagogik är det
ett starkt fokus på:
 Lära mer om möjliga affärer genom
konkreta fall
 Att motivera elever genom konkret
erfarenhet av framtida jobb
 Öka elevernas respekt för sina lärare i
samband med lårandet
 Öka
elevernas
erkännande
av
föräldrarna med ömsesidig respekt och
stolthet genom kunskap om deras
respektive arbete
 Öka elevernas erkännande av nyttan
av skolan och dess långsiktiga mål
Vilka ska delta?
 Lärare och skolpersonal
 Föräldrar
 Elever
Starta!
 Inventering av föräldrar som vill
presentera sina arbeten
 Forskning som leds av elever
tillsammans med lärarna om olika
yrken
 Konferens en kväll på skolan

Digitala verktyg för jobb
"monorientationenligne.fr" är en webbplats
där konsulterna kommer att svara på alla
frågor som rör karriär och yrken. Page 2

IKT-verktyg & mobilappar
Teknik kan underlätta inlärningen och
simulera undersökande pedagogiska
erfarenheter.

Sida 3

Uppföljande aktiviteter i
LINC-community
LINC-community kommer att användas som
en plats att dela erfarenheter, idéer och
resultat!

Sida 3
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Till upptäckten av
jobb ... i 5 steg
by LINC team

Steg 1: En workshop genomförs i grupper
för att svara på frågan: Hur projicerar sig
elever in i framtiden?
Steg 2: Inventering av arbetsplatser som
innehas av föräldrar
Steg 3: En inventering görs av föräldrar som
vill presentera sitt arbete, förklara behovet
av att komma till skolan för att presentera
det för alla elever i klassen
Steg 4: Under flera sessioner under sin
veckotimme av "klass liv", söker eleverna
med lärare hjälper information om dessa
yrken: upptäcker nya yrken, undersökningar
för att veta mer och förereder frågor till
föräldrar. De förbereder föräldrar
intervjuernaunder konferensen
Steg 5: Lärare och skolpersonalen förbereda
och organisera konferensen som äger rum en
kväll i skolan. Inbjudan skickas till föräldrar
och allt görs för att tillhandahålla skollokaler
och diskussioner

TANKEÖVERSIKT

"Föräldrarnas jobb för framtidens barn" ger en unik pedagogisk erfarenhet för
skolsamfundet. Lärare, föräldrar och barn arbetar i samverkan.
Kommunikation upprättas mellan dessa tre aktörer och fungera som underlag
för att organisera konferensen. Denna verksamhet kommer att bli en verklig
möjlighet kring ett gemensamt projekt med energier av var och en.
Utbyten föräldrar/lärare kommer att ske genom enkäter, möten eller
telefonsamtal. Eleverna kommer också att vägleda föräldrarna i skolan. På
konferensen kommer utbyten underlättas genom miniworkshops för att göra
det enklare för föräldrars presentationer. En guide för konferensen kommer
att finnas tillgänglig och distribueras till alla deltagare och tid kommer att ges
för att göra mötena trivsammare genom att njuta av en kopp kaffe.
Aktiviteten är tillämplig på alla exempel, eftersom den tar hänsyn till
föräldrarnas jobb.

Key questions that can be raised:

Skapa intresse och nyfikenhet!
Här hittar du en lista med "start”-frågor som
kan tas upp före konferensen för att öka
elevernas nyfikenhet och intresse samt att
främja samverkan mellan föräldrar och
elever. Vad som är viktigt är att föräldrar och
elever främjar sin kommunikation.
Add an announcement of the Job’s activity in
the Event area of the LINC Community. Place
all the thought-starter questions there and
encourage parents and students to work
together to address answers. You may also raise
relevant discussion in the class.
Upload in the LINC community all the
necessary information for the parents in relation
to the Conference event.

 Vilken typ av jobb skulle jag vilja ha i
framtiden?
 Vet jag verkligen något om mina
föräldrars jobb?
 Vet jag vilken utbildning de har?
 Vem i min skola kan hjälpa mig att svara
på mina frågor om jobben?
 Vilka är framtidens jobb?
 Behöver jag examen för att hitta ett
jobb?
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IKT-verktyg för jobb
"Mon-orientationenligne.fr" är en nationell plattform där multimedia rådgivare
ONISEP svara live via e-post, chatt och telefon, på alla frågor om jobb och
studier på ett informativt sätt med perspektivet livslång vägledning.
26.704 skolor, 13207 utbildningar, 554 jobb ... ONISEP mobilapp hjälper
studenten att välja sina studier och framtida yrke. Grundskola, Lärlings, Junior
College diplom, affärer eller teknisk högskola, universitet ... alla nivåer före och
efter studentexamen nås via en enkel och kraftfull sökmotor.
Den Onisep-appen är en referens för alla ungdomar (och deras föräldrar) som
vill hitta bra vägledning.

Uppföljande aktiviteter
Onisep TV, hemsidan www.onisep.fr är en
videoplattformen Onisep med cirka 600 kortfilmer, bland
annat 400 filmer och 200 utbildningar. Den består
huvudsakligen av vittnesmål från unga yrkesverksamma
och studenter på arbetsplatser eller i utbildning.

Uppmuntra brainstorming mellan studenter
och interaktion mellan deltagarna (dvs.
föräldrar, lärare, studenter, yrkesvägledare)
genom uppföljande aktiviteter. Förslag på
aktiviteter presenteras nedan:
:
Skicka din upplevelse på nätet

"lesmetiers.net" är en offentlig webbplats riktar sig främst
till 12/25 åringar. Den underlättar deras studie- och
yrkesvägledning med information om yrken och
utbildning i Ile-de-France val.

ANVÄNDBARA LÄNKAR

Upptäcka yrken
Läs mer om möjliga yrken genom konkreta
fall.
Inhämta ökad kunskap om föräldrarnas
jobb.
Fråga experterna om deras kunskap om
yrken.

Uppmuntra eleverna att berätta om sina
undersökningar och intervjuer på nätet.
Erfarenheter kan dokumenteras med hjälp av
text, bilder eller video. Forumet LINCcommunity är en idealisk plats för onlinekommunikation.
Att intervjua en klasskamrats föräldrar!

ONISEP: http://www.onisep.fr/
ONISEP TV: http://oniseptv.onisep.fr
For Ile-de-France region: http://www.lesmetiers.net

Studier för att nå yrken
Intervjua föräldrar om deras studier. Göra
efterforskningar på webbplatser (se ovan).
Utarbetandet av frågor till föräldrar

OM PROJEKTET
LINC-hemsidal: http://www.linc-project.eu
LINC community: http://community.linc-project.eu/

Hur var din känsla om skolan?
Visste du att du skulle få ditt nuvarande
jobb?
Har du några examina?
Vilken lön kan jag hoppas på?

LINC- Community

Uppmuntra eleverna att skriva frågor som
kan ställas till klasskamraternas föräldrar.
Eleverna kan arbeta i grupper som stöds
av sina föräldrar. Dokumentationen av
intervjun kan läggas ut på nätet i LINCCommunity

Projektet genomförs med ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen. För detta arbete ansvarar endast upphovsmannen
och kommissionen kan inte hållas ansvarig för någon användning som kan göras av informationen däri.
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