PROGRAM SZKOLENIA
nt. Realizacja doradztwa edukacyjno – zawodowego na różnych poziomach
edukacyjnych.
Szkolenie dla
nauczycieli powiatów

polickiego, gryfińskiego, kamieńskiego, goleniowskiego, stargardzkiego, pyrzyckiego,
myśliborskiego, gryfickiego, łobeskiego, choszczeńskiego, m. Szczecin, m. Świnoujście

Miejsce szkolenia

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie, ul. Monte Cassino 15

Liczba godzin

8

Cel ogólny szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników / Liderów Wewnątrzszkolnego Systemu
Doradztwa Zawodowego, nauczycieli-wychowawców, nauczycieli realizujących zadania
z zakresu doradztwa edukacyjno – Zawodowego do profesjonalnego świadczenia usług
z zakresu orientacji i poradnictwa zawodowego na poziomie szkoły, oraz kształcenie
umiejętności stosowania technik doradczych w prowadzeniu indywidualnego
i grupowego poradnictwa zawodowego. Uczestnicy zostaną przygotowani do określania
działań w zakresie modelowania kariery edukacyjno - zawodowej uczniów, dokonywania
analizy umiejętności, zdolności i predyspozycji zawodowych uczniów. Ponadto szkolenie
ma na celu stymulowanie gotowości do kształcenia zawodowego i osiągania mistrzostwa
w zawodzie.




Cele szczegółowe





Program szkolenia

zapoznanie uczestników szkolenia z podstawowymi pojęciami poradnictwa
zawodowego;
zapoznanie uczestników z etapami rozwoju zawodowego człowieka;
zapoznanie uczestników z narzędziami służącymi do badania preferencji
zawodowych;
zapoznanie uczestników z metodyką prowadzenie poradnictwa
indywidualnego i grupowego;
zapoznanie uczestników z metodologią Indywidualnego Planu działania;
zapoznanie uczestników z podmiotami rynku pracy;

 zapoznanie uczestników z zasadami pisania oferty własnej.
Moduł I: Orientacja i poradnictwo zawodowe.
 Etapy rozwoju zawodowego.
 Teoretyczne podstawy poradnictwa zawodowego.
 Metodyka poradnictwa zawodowego.
 grupowe poradnictwo,
 indywidualne poradnictwo.
Moduł II: Poradnictwo edukacyjno – zawodowe w kl. VII I VIII i w Gimnazjum
 Klasa VII – POZNAJ SIEBIE, Poznaj zawody; klasyfikacja zawodów.
 Klasa VIII – Zaplanuj swoją ścieżkę edukacyjno – zawodową zgodnie z Twoimi
preferencjami zawodowymi
Moduł III: Planowanie kariery zawodowej w szkole ponadgimnazjalnej / LO, Branżowej
I stopnia
 Pojęcie kariery, typy karier, modele życia.
 Planowanie rozwoju zawodowego, a czynniki zewnętrzne.

 Aktywne formy poszukiwania pracy.
 Profesjonalna oferta własna.
 Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej - autoprezentacja
Moduł IV– Rynek pracy.
 Rynek pracy mity i rzeczywistość.
 Umiejętności niezbędne na rynku pracy.
 Konstruowanie profesjonalnej oferty własnej.
 Autoprezentacja – przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.
 Instytucjonalna obsługa rynku pracy.

Prowadzący
szkolenie

Ewa Jaklewicz-Walewicz - nauczycielka i
konsultantka ds. doradztwa
zawodowego, posiada licencję doradcy zawodowego I stopnia. Organizatorka
wielu konferencji i warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego, usług rynku
pracy, planowania kariery, metodologii tworzenia IPD i.in. Prowadzi
indywidualne i grupowe doradztwo edukacyjno-zawodowe dla różnych grup
zawodowych. Autorka i realizatorka wielu projektów edukacyjnych z zakresu
doradztwa zawodowego, m.in.: w ramach Programu Edukacji Ekonomicznej NBP
nt. „Przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek pracy w jednoczącej się
Europie”.

