


MODUŁ XII

MONITOROWANIE I EWALUACJA

ZADAŃ REALIZOWANYCH W ZAKRESIE

DORADZTWA ZAWODOWEGO

W SZKOŁACH I PLACÓWKACH 

SYSTEMU OŚWIATY



Cel ogólny

Monitoring i ewaluacja działań
z obszaru doradztwa zawodowego.

Cele szczegółowe. Uczestnik:
1) wyjaśnia istotę monitoringu doradztwa zawodowego w szkole;
2) analizuje kartę monitoringu doradztwa zawodowego w szkole;
3) porządkuje proces ewaluacji.



Podczas 90. minut zajęć, uczestnicy poznają działa-
nia doradcze i istotę ich monitorowania, różnice 
między monitorowaniem a ewaluacją oraz ważność 
kolejnych etapów ewaluacji.

Rzetelny ogląd tego, co jest ma zasadniczy wpływ 
na jakość tego, co będzie, o ile zachowane będą 
wszystkie etapy ewaluacji.

Uczestnicy zajęć będą mieli okazję przyjrzeć się 
narzędziom monitorowania i ewaluacji tak, aby móc 
je zastosować w praktyce doradcy zawodowego.
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Działania doradcze w szkołach
✔ lekcja doradcze,
✔ lekcje wychowawcze o mocnych stronach,
✔ spotkania z przedstawicielami zawodów,
✔ spotkanie z przedstawicielami uczelni i/ lub szkół,
✔ targi edukacyjne,
✔ dzień talentów,
✔ pokazy umiejętności uczniów,
✔ spotkanie z doradca zawodowym,
✔ informacje o rynku pracy,
✔ pisanie CV,
✔ przygotowanie do prezentacji/wystąpień,
✔ prezentacje o zawodach,
✔ badanie predyspozycji,
✔ wycieczki do zakładów pracy,
✔ badanie losów absolwentów,
✔ dzień nauki.



Istota monitorowania
działań doradczych

Monitorowanie to - zorganizowany sposób obserwacji, 
zwykle ciągły i długoterminowy. Monitorowanie - systema-
tyczne działania prowadzone w szkole lub placówce obej-
mujące zbieranie i analizę informacji o działalności dydak-
tycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działal-
ności statutowej szkoły lub placówki.
Należy zwrócić uwagę, aby monitorowanie było skutecz-
ne, ale nie uciążliwe. Tak, aby nie zdominowało istoty pra-
cy pedagogicznej/wychowawczej/doradczej nauczycieli.



Przykładowe, wybrane różnice między monitoringiem a ewaluacją



Zegar ewaluacji



Koperta autorefleksji

Powodzenie ewaluacji/monitoringu zależy od...
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