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Porozmawiajmy - indywidualne spotkanie doradcze
A. Adresaci szkolenia
Szkolenie on-line kierowane jest do doradców zawodowych z publicznych placówek
oświatowych, pracowników publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, pracowników
publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz pracowników publicznych bibliotek
pedagogicznych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu prowadzenia indywidualnej
rozmowy doradczej.
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest:
●

umiejętność podstawowej obsługi komputera i korzystania z Internetu,

●

umiejętność korzystania z platformy ZOOM,

●

dostęp do sieci internetowej przez cały czas trwania szkolenia on-line.

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: 15.11.2021, zakończenie: 18.11.2021.
Uczestnicy szkolenia zostaną wybrani spośród zapisanych osób z uwzględnieniem
następujących zasad rekrutacji.
Uczestnikami kursu mogą być:
⮚ doradcy zawodowi z publicznych 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 ZOOM. Osoby zakwalifikowane otrzymają do dnia
19.11.2021 do godziny 16:00 e-mail z informacją o wyniku rekrutacji.
Przewidziana liczba uczestników szkolenia on-line to minimum 100 osób.
C. Cele szkolenia
1. Doskonalenie umiejętności wykorzystania 6 etapów rozmowy doradczej z uczniem.
2. Zapoznanie uczestników ze sztuką zadawania pytań oraz przekazywania informacji
zwrotnych.
3. Zapoznanie uczestników z najczęściej popełnianymi błędami podczas rozmowy
indywidualnej.
D. Organizacja i treści szkolenia
Szkolenie on-line prowadzone jest na platformie ZOOM.
Szkolenie składa się z 3 bloków tematycznych, które będą realizowane w postaci
trwającego szkolenia on-line w wymiarze 3 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna= 45
minut) w czasie rzeczywistym.
W trakcie realizacji szkolenia uczestnicy za pośrednictwem czatu i mikrofonów oraz kamer
będą mogli brać udział we wspólnych dyskusjach, dzielić się swoim doświadczeniem i
refleksjami związanymi z analizą treści szkolenia.
Na zakończenie szkolenia uczestnicy zostaną poproszeni o wypełnienie anonimowej ankiety
ewaluacyjnej za pomocą arkusza Google.
Harmonogram szkolenia uwzględniający tematykę bloku:

Blok tematyczny
1 Cele rozmowy doradczej. Warunki prowadzenia rozmowy
doradczej. Identyfikacja potrzeb ucznia.
2 Etapy rozmowy doradczej z uczniem.

Czas trwania
10:30-11:15
45 minut
11:15-12:00
45 minut

3 Techniki prowadzenia rozmowy doradczej. Sztuka zadawania
pytań i przekazywania informacji zwrotnej.

E. Osiągnięcia
Po ukończeniu szkolenia on-line uczestnik powinien:

12:15-13:00
45 minut

- znać cele i warunki prowadzenia rozmowy doradczej,
- umieć dokonać identyfikacji potrzeb ucznia,
- znać techniki prowadzenia rozmowy doradczej,
- nabyć umiejętność zadawania pytań oraz przekazywania informacji zwrotnych.
F. Kryteria oceniania i warunki ukończenia szkolenia

1. Udział w szkoleniu on-line w dniu 24.11.2021 w godzinach 10.30-13:00.
2. Warunkiem otrzymania zaświadczenia ORE o uczestnictwie w szkoleniu on-line jest
uczestnictwo w szkoleniu w dniu 24.11.2021 roku oraz wypełnienie anonimowej
ankiety ewaluacyjnej po zakończeniu szkolenia on-line.
G. Czas trwania szkolenia

1. Zapisy na szkolenie on-line są możliwe od 15.11.2021 do 18.11.2021. 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: 24.11.2021 roku.
H. Wsparcie w trakcie szkolenia
Odpowiedzi na pytania dotyczące działania platformy ZOOM i wsparcia technicznego
w posługiwaniu się narzędziem udziela administracja systemu:
Formularz do kontaktu: https://szkolenia.ore.edu.pl/Kontakt
Kontakt:
Marta Koch-Kozioł
Kierownik Wydziału Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego
tel. 22 345 37 13
e-mail: marta.koch-koziol@ore.edu.pl
Justyna Kądziela
Tel: 22 345 37 69
e-mail: justyna.kadziela@ore.edu.pl
I.

Narzędzia stosowane podczas szkolenia:

Platforma ZOOM

