Społeczne uwarunkowania postaw zawodowych

Warszawa, czerwiec 2021

Sylabus
szkolenia e- learningowego
Społeczne uwarunkowania postaw zawodowych

Autorzy programu szkolenia:
Justyna Kądziela

A. Adresaci szkolenia
Szkolenie e-learningowe skierowane jest do doradców zawodowych publicznych szkół i
placówek oświatowych, pracowników publicznych placówek doskonalenia nauczycieli,
pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz pracowników
publicznych bibliotek pedagogicznych.
Główne treści szkolenia dotyczyć będą socjologicznych aspektów zawodu i pozycji społecznej,
w tym znaczenia postaw przedsiębiorczych przy wyborze kierunku kształcenia i planowaniu
kariery zawodowej. W szkoleniu zostaną także przybliżone metody motywujące do pracy
indywidualnej i grupowej z uczniem/ami, w tym narzędzia i techniki coachingowe w pracy
doradcy zawodowego. Założeniem ogólnym szkolenia jest podniesienie kompetencji
doradców zawodowych i innych specjalistów (pracowników systemu oświaty) w zakresie
społecznych uwarunkowań postaw zawodowych.
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest:
●

umiejętność podstawowej obsługi komputera i korzystania z Internetu,

●

umiejętność korzystania z platformy moodle.ore.edu.pl/e-kursy.ore.edu.pl

●

dostęp do sieci internetowej przez cały czas trwania szkolenia

B. Zasady rekrutacji
Zgłoszenia

będą

przyjmowane

przez

system

rekrutacji

ORE

na

stronie

(https://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. Uczestnik szkolenia musi również posiadać konto na stronie
https://moodle.ore.edu.pl. Nie jest możliwy inny sposób zgłoszenia swego udziału niż
poprzez wypełnienie formularza on-line.

Początek rejestracji: 14.06.2021, zakończenie: 17.06.2021.

Uczestnicy szkolenia zostaną wybrani spośród zapisanych osób z uwzględnieniem
następujących zasad rekrutacji.
Uczestnikami kursu mogą być:
⮚ doradcy zawodowi (osoby realizujące działania z zakresu doradztwa zawodowego) z
publicznych szkół i placówek oświatowych,
⮚ pracownicy publicznych placówek doskonalenia nauczycieli,
⮚ pracownicy publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych,
⮚ pracownicy publicznych bibliotek pedagogicznych.
O zakwalifikowaniu się na szkolenie 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.
Po weryfikacji i akceptacji zaproszenia do udziału w szkoleniu zostanie przesłana drogą
mailową instrukcja logowania na platformę Moodle ORE (https://moodle.ore.edu.pl). Osoby
zakwalifikowane otrzymają do dnia 18.06.2021 do godziny 16:00 e-mail z informacją o wyniku
rekrutacji.
Przewidziana liczba uczestników kursu to minimum 50 osób.
C. Cele szkolenia
1. Kształtowanie wśród uczniów postawy pracy i motywacji do działania.
2. Stymulowanie prozawodowych postaw.
3. Propagowanie wartości rozwoju zawodowego w ogólnym rozwoju ucznia.
4. Promowanie kompetencji przedsiębiorczych i innowacyjnych postaw przedsiębiorczych
wśród uczniów.
5. Zwiększenie warsztatu doradców zawodowych o narzędzia motywacyjne.

D. Organizacja i treści szkolenia
Szkolenie prowadzone jest metodą e-learningową na platformie Moodle, dostępnej pod
adresem https://e-kursy.ore.edu.pl/. Osoby sprawujące merytoryczną opiekę nad kursem
dostępne są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.
Szkolenie składa się z 1 bloku tematycznego, który będzie realizowany w postaci
trwającego 1 tydzień szkolenia on-line (I blok tematyczny x 12 godzin = 12 godzin
dydaktycznych).
Zajęcia (wyłącznie w formie zdalnej) rozpoczną się 21.06.2021 i będą trwały do
27.06.2021. Platforma Moodle ORE będzie dostępna dla uczestników kursu od godz. 00.00

pierwszego dnia realizacji bloku tematycznego do jego zakończenia, do godz. 00.00. Materiały
dydaktyczne będą zamieszczane na platformie w dniu rozpoczęcia realizacji bloku
tematycznego.
Dominującą formą pracy będą zajęcia na platformie Moodle ORE. Blok tematyczny zakończy
się wykonaniem testu zaliczeniowego.
W trakcie realizacji szkolenia uczestnicy za pośrednictwem forum i czatu będą mogli brać
udział we wspólnych dyskusjach, dzielić się swoim doświadczeniem i refleksjami związanymi
z analizą treści szkolenia.
Osoby uczestniczące w szkoleniu mogą w wybranym przez siebie tempie realizować treści
kształcenia, przy czym organizator szkolenia określił termin graniczny ich zaliczenia w pkt F.
1,2 i 3 niniejszego sylabusa).
Na zakończenie szkolenia uczestnicy zostaną poproszeni o wypełnienie anonimowej ankiety
ewaluacyjnej.
Harmonogram szkolenia uwzględniający tematykę bloku:

Blok tematyczny
Społeczne uwarunkowania postaw zawodowych:
1. Pojęcie zawodu w ujęciu socjologicznym. Miejsce rozwoju

Czas trwania
21.06– 27.06.2021
(12 godz.)

zawodowego w ogólnym rozwoju człowieka.
2. Uwarunkowania procesu wyboru szkoły i zawodu.
3. Rola postaw przedsiębiorczych przy wyborze kierunku
kształcenia i planowania kariery zawodowej.
4. Metody motywujące do pracy indywidualnej i grupowej z
uczniem/ami. Narzędzia prowadzenia coachingu w
doradztwie zawodowym.
Razem
Blok tematyczny ma następującą strukturę:
●

tytuł bloku,

●

czas trwania bloku tematycznego,

●

materiały dydaktyczne,

●

test zaliczeniowy do wykonania przez uczestników szkolenia.

E. Osiągnięcia

12 godz.

Po ukończeniu szkolenia e-learningowego uczestnik powinien:
●

Uzyskać wiedzę na temat czynników kształtujących zawód i strukturę zawodową, w
tym istoty zawodoznawstwa w planowaniu kariery zawodowej.

●

Uzyskać wiedzę na temat uwarunkowań aspiracji edukacyjno – zawodowych
młodzieży;

●

Nauczyć się, w jaki sposób kształtować postawy przedsiębiorcze u dzieci i młodzieży
sprzyjające przemyślanym wyborom edukacyjno- zawodowym;

●

Zapoznać się z praktycznymi metodami motywowania uczniów do uczenia się, w tym
zapoznać się z narzędziami i technikami coachingowymi w doradztwie zawodowym.

F. Kryteria oceniania i warunki ukończenia szkolenia

1. Udział w szkoleniu poprzez aktywne i systematyczne uczestnictwo w zajęciach
prowadzonych w formie on-line.

2. Warunkiem ukończenia kursu, w tym otrzymania zaświadczenia ORE o ukończeniu
formy doskonalenia zawodowego jest uzyskanie, co najmniej 80% punktów w skali
0-20 pkt. za wykonanie testu zaliczeniowego. Do testu można podejść maksymalnie
3 razy, by uzyskać pozytywny wynik.

3. Ostateczny termin zaliczenia szkolenia mija 27.06.2021 r. Informację zwrotną o zaliczeniu
testu uczestnicy otrzymają poprzez platformę Moodle.

4. Każdy uczestnik kursu powinien wypełnić ankietę ewaluacyjną.
Ostateczny termin wypełnienia ankiety ewaluacyjnej kursu mija 28.06.2021 roku.
G. Czas trwania szkolenia
1. Zapisy na szkolenie są możliwe od 14.06.2021 do 17.06.2021. 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.
Uczestnik szkolenia musi również posiadać konto na stronie – https://moodle.ore.edu.pl.
2. Termin realizacji szkolenia: 21.06-27.06.2021
H. Wsparcie w trakcie szkolenia
Odpowiedzi na pytania dotyczące działania platformy Moodle i wsparcia technicznego
w posługiwaniu się narzędziem udziela administracja systemu:
Formularz do kontaktu: https://szkolenia.ore.edu.pl/Kontakt
Prowadzący szkolenie organizuje zajęcia, prowadzi forum szkolenia.
Kontakt do osoby prowadzącej:

Justyna Kądziela
Tel: 22 345 37 69
e-mail: justyna.kadziela@ore.edu.pl
Kontakt do Kierownika Wydziału:
Marta Koch-Kozioł
Kierownik Wydziału Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego
tel. 22 345 37 77
e-mail: marta.koch-koziol@ore.edu.pl

I.

Narzędzia stosowane podczas szkolenia:

1. Komunikacja: platforma Moodle, edytor tekstu (np. MS Word), poczta elektroniczna.
2. Informacja: przeglądarka internetowa – zalecana Mozilla Firefox (minimum wersja 15).
3. Przegląd dokumentów zapisanych w formacie PDF: zalecany program Adobe Acrobat
Reader DC.

