Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy

Rekomendacje do wdrożenia programu szkolnego doradztwa
Niniejszym pragniemy zarekomendować do wdrożenia w technikach Innowacyjnego Programu
Szkolnego

Doradztwa

Zawodowego

w

wymiarze

25

godzin

zajęć

warsztatowych

i 2 godzin konsultacji indywidualnych wzmacniającego kompetencje społeczne uczniów szkół zawodowych
w

kontekście

wejścia

na

rynek

pracy

po

ukończeniu

szkoły.

Jak

wynika

z przeprowadzonych w trakcie jego wdrażania diagnoz, uczęszczająca do szkół zawodowych młodzież ma
nadmiernie zaniżoną samoocenę, niskie poczucie własnej wartości i pracy zawodowej, a tym samym utrwala
w sobie - bez odpowiedniego wsparcia - poczucie niskiego sprawstwa, sensu inwestowania we własny
rozwój i przeświadczenia o godności własnej profesji. Właśnie dlatego zaproponowaliśmy edukacyjne,
psychopedagogiczne wsparcie, by uzyskiwane w toku edukacji zawodowej wykształcenie miało także wyraz
w poczuciu i zdolności do zabiegania o własne szanse samorealizacji zawodowej na rynku pracy.
Program skonstruowany jest w ujęciu modułowym i składa się z 5 modułów:
I. Poznaję siebie - (6 h) z uwzględnieniem tematyki równości szans wraz z gender equality
II. Kompetencje społeczne w kontekście rozwoju zawodowego - (6 h)
III. Regionalny i ponadregionalny rynek pracy - (5h) z uwzględnieniem tematyki:
- dotyczącej stereotypów tzw. zawodów "męskich" i "kobiecych" oraz zmiany takiego
dychotomicznego myślenia;
- zasad zrównoważonego rozwoju.
IV. Kwalifikacje zawodowe. Polska i Europejskie Ramy Kwalifikacji - (4h)
V. Indywidualny Plan Działania - (4h).
Wskazany

Program

wraz

z

pakietem

edukacyjnym:

Poradnikiem

dla

Nauczyciela

i Przewodnikiem dla Uczącego się został opracowany w ramach projektu innowacyjnego Kształtowanie
kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy
realizowanego

przez

Miasto

i Kształcenia Praktycznego.

Łódź

–

Łódzkie

Centrum

Doskonalenia

Nauczycieli

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu

Społecznego.
Innowacyjny Program Szkolnego Doradztwa Zawodowego:


stanowi kompleksowe rozwiązanie problemów z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego;



jest dostosowany do potrzeb i możliwości uczących się w IV etapie edukacyjnym;



jest nowym rozwiązaniem na rynku edukacyjnym;



nie generuje skomplikowanych rozwiązań prawno-organizacyjnych przy jego wdrożeniu.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

