Bestilling
Job-match er et kartleggings- og veiledningsmateriale for ungdom og voksne med behov for utvidet
veiledning, for eksempel for de som har ADHD, Tourettes syndrom, Asperger og lese- og
skrivevansker. For ungdom som strever er det viktig å påbegynne yrkesveiledningsprosessen tidlig.
Det er spesielt viktig å velge en utdanning og et yrke/arbeid de er interessert i og har en mulighet til å
lykkes i. Lærere, rådgivere, konsulenter vil raskt kunne lære å benytte Job-match materialet.
Yrkesinteressekartleggingen kan utføres både med foto- og/eller tekstmateriale. Foresatte,
kontaktlærer, faglærer og eventuelt arbeidsleder kan bli bedt om å uttale seg og delta i
yrkesveilednings-prosessen. Informasjon kan innhentes med ulike metoder. Job-match materialet
kan benyttes fleksibelt tilpasset den enkeltes behov.
Yrkespedagogisk kartleggings- og veiledningsbatteri er designet for og brukes av fagpersoner med
pedagogisk- psykologisk kompetanse. YP-batteriets materiale og metodikk er i stor grad et
nødvendig supplement til tradisjonell karriere- og utdanningsveiledning. Bruk forutsetter relevant
formal og real- kompetanse i forhold til pedagogisk- psykologisk rådgiving. Job-match materialet
inngår som en del av: Yrkespedagogisk kartleggings- og veiledningsbatteri. Job-match kan også
brukes selvstendig.
Ta kontakt med Saskia Gelderblom saskia.gelderblom@statped.no for mere informasjon, og for
pris tilbud.
Job-match
Job-match (Håndbok, fotosett, CD-rom med bilder,
skjema og tilgang til elektronisk versjon av skjemaene) inklusive
Job-match 3 timers innføringskurs samt casebasert veiledning
Inntil 12 deltakere
Job-match (Håndbok, fotosett, CD-rom med bilder,
skjema og tilgang til elektronisk versjon av skjemaene)
Forutsetter at de som bestiller har deltatt på kurs
Yrkespedagogisk kartleggings- og veiledningsbatteri
Komplett ( inkl. Job-match, håndbok, DVD, test- og kartleggingsmateriell og verktøy) inklusive innføringskurs: yrkespedagogisk
kartleggings- og veiledningsbatteri og casebasert veiledning
Inntil 12 deltakere.
Kurs med opphold på internat på Huseby kan søkes.
Dersom kurs er gjennomført kan flere eksemplarer bestilles.
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