Un proiect realizat de:

Job? încotro?

Cu sprijinul:

TABĂRĂ DE CARIERĂ 2021
.

Seria I: 30 august - 2 septembrie

.

Seria II: 2 - 5 septembrie

.

Seria III: 7 - 10 septembrie

.

Cauți claritate pentru CARIERĂ
și JOB-ul care ți s-ar potrivi?

JOB-ul de Vis există!
În această tabără vei deprinde "mindset-ul" de care ai nevoie pentru job-ul mult
visat
și vei afla toți pașii necesari de a ajunge acolo!

www.arcca.ro/TabărăCariere
PROGRAM

Ziua 2:

Ziua 3:

Ziua 1:

8,30-9,00: Mic dejun.
9,00-13,00: Workshop. Cine sunt eu?. Importanța autocunoaşterii, Program de autocunoaștere și autoexplorare ghidată ( fiecare participant va avea, la finalul
activității un
profil personalizat, realizat împreună cu consilierii de
carieră ACROM).
13,00-14,00: Masa de prânz.
14,00-18,00: Elemente de planificare a carierei. Alegeri de
carieră. Luarea deciziilor de carieră: alegerea facultății.
Mituri de carieră.
18,00-19,00: Cina.
19,30-21.30: Activități recreative comune.

8,30-9,00: Mic dejun.
9,00-13,00: Interese, valori, abilități și deprinderi.
Trăsături de personalitate relevante Program
ghidare în luare a deciziilor de carieră.
13,00-14,00: Masa de prânz.
14,00-18,00: Managementul resurselor
personale. Elemente de managementul timpului
și al învățării, pentru succes în carieră.
Antreprenoriatul – alternativă de dezvoltare a
carierei.
18,00-19,00: Cina.
19,30-21.30: Activități recreative comune.

11,00-16,00: Cazare în Complexul
Studențesc ARCCA.
16,00-18,30: Welcome meeting.
Program de acomodare,
evaluare a așteptărilor.
18.30-19,30: Cină.
19,30-21.30:
Activități recreative comune.

Ziua 4:
Universitatea la dispoziția ta (vizită ghidată sau întâlnire cu
reprezentanții instituțiilor, în vederea alegerii corecte a parcursului
educațional, în raport cu interesele elevilor).
8,30-9,00: Mic dejun.
9,00-13,00: Universitatea din București, Academia de Științe
Economice, Universitatea de Medicină și Farmacie.
13,00-14,00: Masa de prânz.
14,00-18,00: Universitatea Politehnica din București, Universitatea
Tehnică de Construcții, Școala Națională de Studii Politice și
Administrative.
18,00-19,00: Cina.
19,30-21.30: Întâlnirea de rămas bun

De ce să participi, mai exact?
pentru că meriți un job în care chiar să-ți placă ce faci,
să faci performanță și în care să câștigi cât mai bine
pentru că ești elev în clasele X - XII - exact perioada în
care începi să știi ce vrei sau măcar să te întrebi ce vrei

Detalii la:
contact@acrom.org.ro
0744 244 030

