Engaging parents in
Career Conversations
Helpful hints

As a parent you can assist your child in many different ways to
help develop their knowledge around careers. From a young age
your child will start to explore the world around them, including
their understanding about work.
Using the links provided on this page you can begin to find out
more information about the world of work, access information
on the latest job trends, labour market information, and tertiary
and training options. Always remember that your first point of
contact should be your child’s career advisor at their school.

Where can I get assistance?
myfuture.edu.au/
Information on different careers, Education and Training options.
joboutlook.gov.au/
Explore different careers, job prospects, wages and skills.
jobsearch.gov.au/
Search for jobs.
education.vic.gov.au/victorianskillsgateway/pages/home.aspx
Vocational training in Victoria, search for certificate courses.
www.vtac.edu.au/
Centralised admissions centre to apply for most undergraduate
university and tafe courses. Scholarship and special entry access
schemes information (SEAS).
www.qilt.edu.au/
Choose a university or higher education institution. Compare
undergraduate student experience and graduate employment.
studyassist.gov.au/sites/StudyAssist/
Information for students about government assistance for
financing tertiary study.
www.ceav.vic.edu.au
Career Education Association of Victoria is where you will find
resources on career development and advice from qualified
career counsellors.

Career Education Association of Victoria Inc.
61 Civic Drive, Greensborough Vic 3088
PO Box 245, Greensborough Vic 3088
Ph: 9433 8000 Fax: 9815 2490
Email: amcculloch@ceav.vic.edu.au

Eight ways to prepare and support your child
with their future career plans;
1. Talk with your child about what they like,
their strengths, interests and why they
like them.
2. Encourage your child to talk to the career
advisor at their school.
3. Encourage your child to participate in
out of school activities and different
experiences such as sport, music and
volunteering.
4. Support your child to explore and
research a range of careers using the
provided website links.
5. Encourage and support your child to visit
Tertiary open days usually held in August
and any Career expo events.
6. Support your child in adapting and
changing career ideas as they become
aware of other options.
7. Talk to your child about your work and
workplace. Encourage them to talk with
other adults and relatives about the kind
of work they do.
8. Try and support your child’s interests and
strengths, rather than a particular career
that you think is right for them.
The most valuable thing as a parent you can
do to help your child with career planning, is
keep informed, listen, don’t judge, be open
to ideas and encourage them to explore all
their options.

Πώς να συμμετέχουν οι
γονείς στις συζητήσεις για
τη σταδιοδρομία

Χρήσιμες συμβουλές
Ως γονέας μπορείτε να βοηθήσετε το παιδί σας με πολλούς και
διαφορετικούς τρόπους για να συμβάλλετε να αναπτύξει τις γνώσεις του
σχετικά με τις σταδιοδρομίες. Το παιδί σας από νεαρή ηλικία θα αρχίσει να
εξερευνά τον κόσμο γύρω του, συμπεριλαμβανομένου και της κατανόησής
του για την εργασία.

Χρησιμοποιώντας τους συνδέσμους που αναφέρονται στη σελίδα αυτή
μπορείτε να αρχίσετε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον
κόσμο της εργασίας, την πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τις τελευταίες
τάσεις στο θέμα της εργασίας, πληροφορίες για την αγορά εργασίας, καθώς
και επιλογές για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την τεχνική κατάρτιση. Να
θυμάστε πάντα ότι το πρώτο σημείο επαφής θα πρέπει να είναι ο σύμβουλος
σταδιοδρομίας του παιδιού σας στο σχολείο του.
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Οκτώ τρόποι για να προετοιμάσετε και να
υποστηρίξετε το παιδί σας με τα σχέδια της
μελλοντικής του σταδιοδρομίας:
1.

Συζητήστε με το παιδί σας για το τι του αρέσει,
τις δυνάμεις και τα ενδιαφέροντά του και γιατί
του αρέσουν.

2.

Ενθαρρύνετε το παιδί σας να μιλήσει με τον
σύμβουλο σταδιοδρομίας στο σχολείο του.

3.

Ενθαρρύνετε το παιδί σας να συμμετέχει σε
εξωσχολικές δραστηριότητες και διαφορετικές
εμπειρίες όπως αθλητισμός, μουσική και
εθελοντισμός.

4.

Υποστηρίξτε το παιδί σας να εξερευνήσει
και να διερευνήσει διάφορες σταδιοδρομίες
χρησιμοποιώντας τους παρεχόμενους
διαδικτυακούς συνδέσμους.

5.

Ενθαρρύνετε και υποστηρίξτε στο παιδί σας να
πηγαίνει στις ανοικτές ημέρες των τριτοβάθμιων
ιδρυμάτων που συνήθως πραγματοποιούνται τον
Αύγουστο και σε οποιεσδήποτε ενημερωτικές
εκθέσεις για τις Σταδιοδρομίες.

6.

Υποστηρίξτε το παιδί σας στην προσαρμογή και
στην αλλαγή ιδεών για τη σταδιοδρομία όταν
αρχίζει να ενημερώνεται για άλλες επιλογές.

7.

Μιλήστε στο παιδί σας για τη δουλειά σας και τον
εργασιακό σας χώρο. Ενθαρρύνετε το παιδί να
μιλάει με άλλους ενήλικες και συγγενείς για το
είδος της δουλειάς που κάνουν.

8.

Προσπαθήστε να υποστηρίξετε τα ενδιαφέροντα
και τις δυνάμεις του παιδιού σας, αντί να
επιμένετε σε μια συγκεκριμένη σταδιοδρομία
που νομίζετε ότι είναι σωστή για το παιδί.

Πού μπορώ να αποταθώ για βοήθεια;
myfuture.edu.au/
Πληροφορίες σχετικά με διαφορετικές σταδιοδρομίες, επιλογές
εκπαίδευσης και τεχνικής κατάρτισης.
joboutlook.gov.au/
Εξερευνήστε διαφορετικές σταδιοδρομίες, προοπτικές απασχόλησης,
μισθούς και δεξιότητες.
jobsearch.gov.au/
Αναζήτηση θέσεων εργασίας.
education.vic.gov.au/victorianskillsgateway/pages/home.aspx
Επαγγελματική εκπαίδευση στη Βικτώρια, αναζήτηση για προγράμματα
σπουδών με πιστοποιητικό.
www.vtac.edu.au/
Κεντροποιημένο κέντρο εισαγωγών για υποβολή αίτησης για τις
περισσότερες προπτυχιακές πανεπιστημιακές σχολές και TAFE.
Πληροφορίες για υποτροφίες και τα ειδικά συστήματα πρόσβασης
εισαγωγής (special entry access schemes, SEAS).
www.qilt.edu.au/
Επιλέξτε ένα πανεπιστημιακό ή ανώτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Συγκρίνετε τις
εμπειρίες φοιτητών προπτυχιακών σχολών και απασχόληση των πτυχιούχων.
studyassist.gov.au/sites/StudyAssist/
Πληροφορίες για τους σπουδαστές σχετικά με την κρατική βοήθεια
χρηματοδότησης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
www.ceav.vic.edu.au
Career Education Association of Victoria (Σύνδεσμος Εκπαιδευτών
Σταδιοδρομίας Βικτώριας) είναι το μέρος που θα βρείτε πληροφορίες για
την ανάπτυξη της Σταδιοδρομίας και συμβουλές από αναγνωρισμένους
συμβούλους σταδιοδρομίας.
Career Education Association of Victoria Inc.
61 Civic Drive, Greensborough Vic 3088
PO Box 245, Greensborough Vic 3088
Ph: 9433 8000 Fax: 9815 2490
Email: amcculloch@ceav.vic.edu.au

Το πολυτιμότερο πράγμα ως γονέας που μπορείτε
να κάνετε για να βοηθήσετε το παιδί σας με το
σχεδιασμό της σταδιοδρομίας, είναι να είστε
ενημερωμένοι, να ακούτε, να μην κρίνετε, να είστε
ανοιχτοί σε ιδέες και να ενθαρρύνετε το παιδί να
διερευνάει όλες τις επιλογές του.

