


MODUŁ I

WPROWADZENIE DO 

SZKOLENIA

POZNAJMY SIĘ…



Cele szczegółowe:

❑ zapoznanie się z celami i treściami modułów

❑ identyfikacja swoich oczekiwań dotyczących 
szkolenia



Treści

❑ podstawowe informacje o celach i modułach    
szkolenia

❑ ustalenie zasad współpracy w okresie szkolenia

❑ identyfikacja oczekiwań uczestników



Integracja uczestników



Ustalenie zasad współpracy 
- kontrakt



Moduły i ich cele
Moduł  II - Nowoczesne doradztwo zawodowe w szkole

CEL - Zapoznanie uczestników z celami doradztwa zawodowego w szkole

Moduł  III – Zmiany w kształceniu zawodowym a doradztwo 
zawodowe

CEL - Prezentacja ram prawnych dotyczących kształcenia zawodowego

oraz doradztwa zawodowego

Moduł  IV – Diagnoza stanu doradztwa zawodowego w szkole
CEL - Przygotowanie uczestników szkolenia do przeprowadzenia diagnozy

doradztwa  zawodowego w szkole



Moduły i ich cele
Moduł  V – Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego -
wszystko o…

CEL - Pogłębienie wiedzy uczestników na temat organizacji
wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego

Moduł  VI – Tworzenie i rozwój sieci współpracy osób, instytucji 
i podmiotów działających w zakresie doradztwa zawodowego

CEL - Poszerzanie kompetencji uczestników w zakresie tworzenia 
i rozwijania sieci współpracy w obszarze doradztwa zawodowego

Moduł  VII – Plan zewnętrznego wsparcia szkoły
CEL - Przygotowanie uczestników do opracowania planu zewnętrznego 
wsparcia szkoły



Moduły i ich cele
Moduł  VIII – Preorientacja w przedszkolu i orientacja zawodowa
w szkole podstawowej w kl. I-III oraz IV-VI

CEL - Przygotowanie uczestników do wspierania działań przedszkoli i szkół 
w zakresie preorientacji i orientacji zawodowej

Moduł  IX – Doradztwo zawodowe dla klas VII-VIII szkoły 
podstawowej i szkół ponadpodstawowych

CEL - Przygotowanie uczestników do wspierania szkół podstawowych 
(kl.VII/VIII) oraz szkół ponadpodstawowych w zakresie realizacji 
doradztwa zawodowego

Moduł  X – Zasoby i materiały wspierające doradztwo zawodowe
CEL - Zapoznanie uczestników z zasobami i materiałami wspierającymi

działania z zakresu doradztwa zawodowego



Moduły i ich cele
Moduł  XI – Doradztwo zawodowe dla uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi

CEL - Wyposażenie uczestników w podstawowe informacje niezbędne do

wspomagania doradców zawodowych w organizowaniu doradztwa

zawodowego dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Moduł  XII – Monitorowanie i ewaluacja zadań realizowanych 
w zakresie doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach 
systemu oświaty

Cel - Monitoring i ewaluacja działań z obszaru doradztwa zawodowego 

Moduł  XIII – Podsumowanie szkolenia
Cel - Podsumowanie szkolenia przygotowującego uczestników do 
wsparcia szkół realizujących działania w zakresie doradztwa zawodowego



Podsumowanie modułu
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