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A. Adresaci szkolenia
Szkolenie online przeznaczone jest dla doradców zawodowych (osób realizujących działania
z zakresu doradztwa zawodowego) zatrudnionych w publicznych placówkach oświatowych,
pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznej, publicznych placówek
doskonalenia nauczycieli oraz pracowników publicznych bibliotek pedagogicznych, którzy
chcą zapoznać się z możliwościami i zasobami Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej na
potrzeby tworzenia zajęć z doradztwa zawodowego.
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest:
●

umiejętność podstawowej obsługi komputera i korzystania z Internetu,

●

dostęp do sieci internetowej na cały czas trwania szkolenia,

●

posiadanie konta na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej:
https://platforma.zpe.gov.pl/registration/new

B. Zasady rekrutacji
Zgłoszenia będą przyjmowane przez system rekrutacji ORE na stronie (www.szkolenia.ore.
edu.pl).
Aby wziąć udział w rekrutacji na szkolenie, należy:
●

założyć konto na stronie https://szkolenia.ore.edu.pl i wypełnić w trakcie rejestracji
wszystkie obowiązkowe pola – niewypełnienie obowiązkowego pola skutkuje skreśleniem
z listy uczestników. Nie jest możliwy inny sposób zgłoszenia swego udziału niż poprzez
wypełnienie formularza online.
Początek rejestracji: 28.02.2022, zakończenie: 03.03.2022.

2

Uczestnicy szkolenia zostaną wybrani spośród zapisanych osób z uwzględnieniem
następujących zasad rekrutacji.
Uczestnikami szkolenia mogą być:
●

doradcy

zawodowi

(osoby

realizujące

działania

z

zakresu

doradztwa

zawodowego) zatrudnieni w publicznych placówkach oświatowych,
●

pracownicy publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych,

●

pracownicy publicznych placówek doskonalenia nauczycieli,

●

pracownicy publicznych bibliotek pedagogicznych.

O zakwalifikowaniu się na kurs decyduje kolejność zgłoszeń, w tym pierwszeństwo mają
osoby pełniące funkcję doradcy zawodowego w systemie oświaty.
Wiadomość e-mail informująca o pomyślnym przebiegu rejestracji online – nie jest
potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie.
Osoby zakwalifikowane otrzymają do dnia 04.03.2022 do godziny 16:00 e-mail z informacją
o wyniku rekrutacji.
Przewidziana liczba uczestników szkolenia to minimum 50 osób.

C. Cele szkolenia
1. Zapoznanie uczestników z pracą i funkcjonalnościami na Zintegrowanej Platformie
Edukacyjnej.
2. Zapoznanie uczestników z zasadami tworzenia zajęć z doradztwa zawodowego na
ZPE na przykładzie konkretnego scenariusza.

D. Organizacja szkolenia
Szkolenie online odbędzie się na platformie ZOOM w dniu 09.03.2022 r. w godzinach:
10:00-12:30.

E. Treści kształcenia
Treści kształcenia obejmują m.in.:
●

Rejestracja i logowanie do Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej,

●

Funkcje panelu administracyjnego – instrukcje dla nauczyciela i ucznia,

●

Prezentacja kreatora e-materiałów ZPE - czyli możliwości funkcjonalne ZPE,

●

Tworzenie lekcji/e-materiałów z zakresu doradztwa zawodowego,
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●

Udostępnianie materiałów uczniom. Przygotowywanie testów i sprawdzanie wyników
uczniów,

●

Wyszukiwanie zasobów ZPE w zakresie doradztwa zawodowego,

●

Inne wybrane możliwości funkcjonalne ZPE mające zastosowanie w pracy doradcy
zawodowego (np. e-learning, komunikacja z uczniem).

Zapoznanie uczestników z technicznymi zasadami konstruowania zasobów/materiałów
edukacyjnych na ZPE zostanie przeprowadzone na przykładzie konkretnego scenariusza
zajęć z doradztwa zawodowego.

F. Treści kształcenia w ramach poszczególnych bloków/modułów
tematycznych
Bloki tematyczne

Blok I. Zagadnienia wstępne dotyczące Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej
(0.45 h)
1. Rozpoczęcie pracy na platformie ZPE.
1.

2. Rejestracja i logowanie do platformy.
3. Ochrona dostępu do konta nauczyciela.
4. Zmiana wybranych parametrów konta.
5. Funkcje panelu administracyjnego – instrukcje dla nauczyciela i ucznia.
Blok II.

Tworzenie zajęć z doradztwa zawodowego z wykorzystaniem

Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej. Wybrane funkcje Zintegrowanej Platformy
Edukacyjnej mające zastosowanie w pracy doradcy zawodowego. (1.5 h)
1. Prezentacja kreatora e-materiałów ZPE.
2. Podstawy tworzenia lekcji/e-materiałów z zakresu doradztwa zawodowego na
2.

ZPE

w

odpowiedniej

formie

(prezentacja,

artykuł,

wideo,

ćwiczenia

wyników

uczniów.

interaktywne, testy i sprawdziany).
3. Udostępnianie

materiałów

uczniom

i

sprawdzanie

Przyznawanie uczniom dostępu do kursów/ lekcji online.
4. Inne wybrane możliwości funkcjonalne ZPE mające zastosowanie w pracy
doradcy

zawodowego

(np.

e-learning,

komunikacja

z

uczniem,

wideokonferencje).
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Blok III. Zasoby (e-materiały) Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej w zakresie
doradztwa zawodowego (15 minut)
1. Preorientacja i orientacja zawodowa.
2. Klasy VII i VIII szkół podstawowych.

3.

3. Szkoły ponadpodstawowe.
4. Doradztwo zawodowe osób dorosłych.
5. Inne zasoby i narzędzia do pracy doradczej.
Przerwa: 15 minut
Razem: 2h 30 godziny dydaktyczne

G. Efekty
Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:
●

znał możliwości funkcjonalne ZPE;

●

potrafił posługiwać się platformą ZPE w zakresie umożliwiającym wykorzystanie
zamieszczonych na niej e-materiałów w pracy doradczej;

●

potrafił tworzyć (w tym dodawać nowe) lekcje online z zakresu doradztwa
zawodowego na platformie ZPE;

●

potrafił dokonywać oceny użyteczności zamieszczonych e-materiałów z zakresu
doradztwa zawodowego.

H. Kryteria oceniania i warunki ukończenia szkolenia
Warunkiem uzyskania zaświadczenia ORE będzie uczestnictwo w szkoleniu online na
żywo. Celem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu jest wpisanie swojego imienia i
nazwiska na platformie ZOOM.
Na koniec szkolenia uczestnicy otrzymają również link do anonimowej ankiety ewaluacyjnej.
Wyniki ankiety posłużą organizatorom do oceny czy cele szkolenia zostały osiągnięte.

I. Czas trwania szkolenia
Szkolenie online realizowane będzie 09.03.2022 roku.
Zaświadczenia, dla osób spełniających warunki zaliczenia, dostępne będą na koncie
Uczestnika

na

platformie

www.szkolenia.ore.edu.pl

do

samodzielnego

pobrania

i wydrukowania po zakończeniu szkolenia.
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J. Wsparcie w trakcie szkolenia
Kierownik szkolenia:
Marta Koch-Kozioł
Kierownik Wydziału Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego
tel. 22 345 37 13
mail: marta.koch-koziol@ore.edu.pl
Osoby wspierające:
Justyna Kądziela
tel.: 22 345 37 69
mail: justyna.kadziela@ore.edu.pl
Wsparcie techniczne:
Wydział Upowszechniania Zasobów ORE (e-kursy@ore.edu.pl)

K. Narzędzia stosowane podczas szkolenia
1. Przeglądarka internetowa - polecana Google Chrome lub Microsoft Edge
2. Zintegrowana Platforma Edukacyjna (CIE, MEiN)
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