Lokalny raport z upowszechniania - Polska
Wstęp

1.

Społeczna Akademia Nauk (PL) postępowała zgodnie z planem działań upowszechniających projektu opracowanym na
początku projektu i realizowała działania upowszechniające przez cały czas trwania projektu.
Działanie
Wydarzenia

2.
2.1.
a

Warsztaty panelowe z udziałem nauczycieli / doradców zawodowych organizowane przez naszą
Uczelnię (11 kwietnia 2011; 16 maja 2011 – podwójna sesja)

b

Warsztaty panelowe z udziałem studentów – organizowane przez naszą Uczelnię (8 marca 2011, 23
maja 2011, 24 maja 2011)

c

o

Każdorazowo zbierane były informacje zwrotne od uczestników (przy użyciu kwestionariusza)

o

Po realizacji każdej z sesji przygotowane zostało sprawozdanie z podsumowaniem wyników

o

Dostępne są listy obecności podpisane przez uczestników

Podczas spotkania partnerstwa w dn. 15 czerwca 2012 odbył się międzynarodowy dzień warsztatów
CLL
o

Informacje zwrotne od uczestników zostały zebrane z wykorzystaniem ankiety satysfakcji,
wyniki zostały następnie opracowane przez partnera z W. Brytanii

d

Warsztaty poświęcone Networkingowi zostały zorganizowane w ramach projektu CLL dla nauczycieli i
doradców zawodowych: 13 marca 2012 (podwójna sesja dla nauczycieli) oraz 16 marca 2012 (dla
studentów) w ramach naszej Uczelni (http://www.dpf.swspiz.pl/index.php?url=news&idn=240&wj=1 )

e

Warsztaty poświęcone Coachingowi zostały zorganizowane w ramach projektu CLL dla studentów 18
maja 2012 w ramach naszej Uczelni

f

Warsztaty poświęcone Coachingowi zostały zorganizowane w ramach projektu CLL dla nauczycieli i
doradców zawodowych 22 maja 2012 w ramach naszej Uczelni (http://www.dpf.swspiz.pl/index.php?url=news&idn=254&wj=1)

g

Projekt był także promowany 11 października 2012 w Warszawie (Finalne działanie
upowszechniające), jako wydarzenie towarzyszące dorocznej konferencji dla doradców zawodowych,
otwierającej „Ogólnopolski Tydzień Kariery”.
http://2012.tydzienkariery.pl/aktualnosci

2.2.

o

Zorganizowany został przy tej okazji warsztat w ramach projektu, ponadto uczestnicy
konferencji otrzymali ulotki i materiały projektowe

o

Przeprowadzono ewaluację przy użyciu kwestionariusza.

Sieci kontaktów
h

Informacja o projekcie została zamieszczona na stronie www Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i
Zawodowych RP http://www.sdsiz.pl/index.php/konferencje-mainmenu-45/2011-warszawa

i

2 różne artykuły (w języku polskim) poświęcone projektowi zostały zamieszczone na jednym z
największych portali dla doradców zawodowych:
o

http://www.koweziu.edu.pl/edukator/index.php?option=com_content&view=article&id=803:caoyciowe-uczenie-siodpowiedzi-na-potrzeby-modziey-stojcej-u-progu-kariery-zawodowej&catid=23:ksztacenie-ustawiczne&Itemid=37

o

http://www.koweziu.edu.pl/edukator/index.php?option=com_content&view=article&id=910:uczenie-si-poprzez-karier-jakoczynnik-sukcesu-w-uczeniu-si-przez-cae-ycie-cz-1&catid=12:poradnictwo-zawodowe&Itemid=15 (Part 1)

o

http://www.koweziu.edu.pl/edukator/index.php?option=com_content&view=article&id=911:uczenie-si-poprzez-karier-jakoczynnik-sukcesu-w-uczeniu-si-przez-cae-ycie-cz-2&catid=12:poradnictwo-zawodowe&Itemid=15 (Part 2)

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja
odzwierciedla jedynie stanowisko autorów i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za
umieszczoną w niej zawartość merytoryczną.

j

2.3.

Zaproszenie do udziału w Finalnym Działaniu Upowszechniającym zostało zamieszczone na stronie
Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery: http://2012.tydzienkariery.pl/aktualnosci?start=5
Spotkania

k

Nasza Uczelnia zorganizowała dwa spotkania promocyjne ze słuchaczami studio podyplomowych na
kierunkach Doradztwo Zawodowe oraz Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (10 kwietnia 2011 oraz 19
czerwca 2011)

l

Projekt prezentowany był podczas innych spotkań projektowych, powiązanych tematycznie z CLL, np.
TOI - International Guidance Training Data Base (grudzień 2011), TOI - From School to Career: A
Methodology for a Student-Centric Career Guidance by using Career Path Test (CPT), styczeń 2012
Aktualności/media/internet

2.4.
m

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK (PL) promowała projekt poprzez zamieszczenie informacji na stronie www
Uczelni: http://www.dpf.Społeczna Akademia Nauk (PL).pl/index.php?url=projekty2&idn=85&wj=1 (w języku polskim i angielskim) często
odwiedzanej przez pracowników różnych instytucji oświatowych.

n

Informacja o projekcie została zamieszczona na stronie www Ochotniczych Hufców Pracy:
http://www.lodzka.ohp.pl/ohpl/index.jsp?place=Lead08&news_cat_id=740&news_id=13303&scroll_article_id=13303&layout=1&page=text&

2.5

Sprawozdania/artykuły/konferencje
o

p

q

r

s
t

u

Prezentacja projektu podczas konferencji dla doradców zawodowych Odkrywanie uzdolnień i talentów
jako obszar pracy doradcy zawodowego, 26-27 maja 2011 w Warszawie
Promocja projektu podczas międzynarodowej konferencji „Od szkoły do kariery: Metodologia doradztwa
zawodowego ukierunkowana na ucznia z wykorzystaniem narzędzia Career Path Test (CPT)”, 12
stycznia 2012 w Łodzi.
Prezentacja podczas konferencji „Sytuacje trudne – przetrwanie emocjonalne” zorganizowanej 15-16
marca 2012 w Łodzi
Prezentacja projektu podczas krajowej konferencji „40 – LAT POLSKIEJ PEDAGOGIKI PRACY” 23-24
września 2012 w Radomiu (PL).
Publikacja dwóch artykułów na portalach internetowych dla doradców zawodowych (pkt 2.2)
Publikacja artykułu „Wyzwania współczesnego rynku pracy a zasoby niezbędne do radzenia sobie z
trudnościami w budowaniu ścieżki kariery zawodowej w percepcji młodzieży” w czasopiśmie
Pedagogika Rodziny nr 1(1)/2011- ISSN 2082-8411
Publikacja artykułu „Uczenie się poprzez karierę jako czynnik sukcesu w uczeniu się przez całe życie”
w wydawnictwie DYSKURSY O KULTURZE nr 5, „Przemiany etosów pracy”.
Działania nieformalne

2.6.
v

Projekt był promowany podczas wszystkich tematycznie powiązanych spotkań międzynarodowych, w
których uczestniczyła nasza Uczelnia.

w

Społeczna Akademia Nauk promowała projekt podczas rozmów ze szkołami i innymi instytucjami w
celu zaproszenia ich do udziału w warsztatach i spotkaniach (np. Politechnika Łódzka).

x

Społeczna Akademia Nauk promowała projekt w szkołach oraz wśród nauczycieli i trenerów
współpracujących z Uczelnią.

y

Pracownicy Uczelni zaangażowani w realizację projektu promowali go wśród swoich kontaktów
związanych z tematyką doradztwa zawodowego.
Pozostałe

2.7
z

Korespondencja e-mailowa do doradców zawodowych z aktualnościami z realizacji projektu oraz jego

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja
odzwierciedla jedynie stanowisko autorów i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za
umieszczoną w niej zawartość merytoryczną.

wynikami. Najbardziej nasilone działanie miało miejsce przed międzynarodowym warsztatem w ramach
projektu w czerwcu 2012. Około 1000 odbiorców otrzymało maila z wiadomościami o projekcie i
przygotowywanym warsztacie, zawierającą link do strony www projektu z bardziej szczegółowymi
informacjami.
aa

Film podsumowujący międzynarodowe warsztaty został upowszechniony w grupie docelowej projektu
(dostępny na: https://www.dropbox.com/s/d0i12kkihdswf9s/Leonardo%20CLL%20Film%20ok.mpg?m )

3.

Ewaluacja/Refleksje

4.

Kolejne kroki

Po zakończeniu realizacji projektu w październiku 2012, produkty i rezultaty projektu CCL będą wdrażane
poprzez:
- Dalszą promocję w środowisku grupy docelowej: wśród nauczycieli, trenerów, doradców zawodowych i
w pozostałych kręgach związanych z tematyką projektu (dystrybucja promocyjnych ulotek nt. projektu)
- Promocję strony internetowej projektu, gdzie dostępne do ściągnięcia będą produkty projektu
- Upowszechnienie wyników projektu w sieciach edukacyjnych oraz w 9 regionach Polski,
zlokalizowanych w następujących ośrodkach: Zduńska Wola, Skarżysko-Kamienna, Brodnica,
Garwolin, Kołobrzeg, Ostrów Wielkopolski, Radom, Słupsk
- Społeczna Akademia Nauk rozważy przygotowanie publikacji w oparciu o wyniki projektu
- Publikację artykułów i informacji o projekcie w pismach związanych z tematyką projektu, np. Edukator: .
http://www.koweziu.edu.pl/edukator/
- Utrzymywanie kontaktu w formie bezpośrednich spotkań lub korespondencji e-mailowej z grupą
docelową oraz wysyłkę informacji na temat dalszych działań związanych z tematyką projektu.
- Materiały przygotowane w ramach każdego z 6 pod-projektów zostaną włączone w programy
nauczania następujących kierunków studiów prowadzonych przez naszą Uczelnię:
- Studia drugiego stopnia i podyplomowe z dziedziny polityki i doradztwa zawodowego
- Studia podyplomowe dla doradców zawodowych z Urzędów Pracy
- Studia podyplomowe z zakresu Komunikacji w Biznesie (prowadzone we współpracy z Clark
University, USA), których program podejmuje także tematy związane z zarządzaniem karierą
zawodową
- Jako wzbogacenie zasobów wiedzy i narzędzi członków Stowarzyszenia Psychologów Pracy,
które zaangażowane było w realizację projektu.
- Udostępnienie materiałów projektowych (sprawozdania, artykuły prasowe, wyniki pod-projektów) w
bibliotece\Uczelni.
Każdorazowo podkreślany będzie fakt realizacji projektu w ramach programu LLP- Leonardo da Vinci.
Dział Promocji Uczelni będzie informował o projekcie podczas wszystkich powiązanych tematycznie wydarzeń a
także w ramach rutynowych działań.
5.

Załączniki

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja
odzwierciedla jedynie stanowisko autorów i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za
umieszczoną w niej zawartość merytoryczną.

