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Dzień pierwszy
Zajęcia edukacyjne:
•
•

Przygotowanie planu rozwoju zawodowego oraz innych odpowiednich siatek zajęć.
Stworzenie warunków do przeprowadzenia ankiety internetowej (badanie klasowe internetowym
narzędziem ankietowym smk72+), która odbędzie się w pomieszczeniu komputerowym z połączeniem
internetowym między pierwszym, a drugim dniem kursu.

Cele dnia:
• Opisanie znaczenia wczesnego wykrywania/wsparcia/zapobiegania u uczniów z wysokim ryzykiem
przerwania edukacji.
• Oszacowanie znaczenia interdyscyplinarnych kompetencji w podstawowym kształceniu zawodowym.
• Opisanie struktury instrumentu ankietowego smk72+.
• Obsługa instrumentu ankietowego smk72+ (wersja autocharakterystyki).
• Analiza i interpretacja różnych punktów widzenia powstałych w instrumencie ankietowym smk72+.
• Spełnienie warunków na drugi dzień szkolenia: przeprowadzić badanie w samodzielnie wybranej klasie o
zawodzie docelowym
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Program dzień pierwszy szkolenia
Godzina

Treść

Forma socjalna

09.00-09.15 Powitanie, krótkie przedstawienie, cele szkolenia
prowadzących kurs i uczestników, program dnia

Plenum

09.15-10.00 Tematyczne wprowadzenie:
Przerywanie edukacji / wczesne wykrywanie i wspieranie
młodzieży / warunki skutecznego kształcenia młodzieży/
wprowadzenie do strony internetowej projektu

Plenum
Wykład

10.00-10.15 Przerwa
10.15-10.45 Znaczenie interdyscyplinarnych kompetencji dla
podstawowego kształcenia zawodowego w szczególności w
związku z różnymi powodami przerwania edukacji.

Plenum

10.45-11.15 Analiza planu kształcenia / obraz rozwoju zawodu
docelowego w odniesieniu do kompetencji społecznych,
metodologicznych oraz personalnych oraz przedstawienie
wniosków koleżance lub koledze

Praca indywidualna,

11.15-11.45 Pojęcie i modele kompetencji aż do poziomu koncepty
uzdolnień = wymiary

Wykład

Rozmowa w parach
Plenum
Wykład

11.45-12.45 Przerwa obiadowa
12.45-13.30 Model kompetencji – Klasy kompetencji – Koncepty
uzdolnień (wymiary) – jak dokładnie wykorzystuje się je w
smk

Praca grupowa

13.30-14.15 smK72+ jako narzędzie wczesnego wykrywania i
zapobiegania przerywaniu edukacji

Plenum

14.15-15.00 Narzędzie internetowe smK72+: Obsługa i samodzielne
wypełnianie

Praca indywidualna

Plenum

15.00-15.15 Przerwa
15.15-16.45 Poznanie różnych możliwości oceny na podstawie
wypełnionych ankiet pozostałych uczestników; szczegółowa
analiza niektórych profili (przynieść ewentualnie gotowe
profile)

Plenum

16.45-17.00 Podsumowanie dnia i polecenia na drugi dzień szkolenia–
wprowadzenia do „critical incidents technique CIT“

Plenum

17.00
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Dzień drugi:
Zajęcia edukacyjne:
Poniższe czynności muszą zostać wykonane do drugiego dnia szkolenia
•

Przemyśleć zdobyte doświadczenia w porównaniu do ankiety internetowej (własne przemyślenia jeszcze
nie fakty)

•
•

Pogłębiona analiza realnych danach uczniów
Od zapobiegania do pracy z faktami
- Przygotować ocenę profilu kompetencji klasowej, zastosować i rozważyć (nikt nie podaje danych
bez potwierdzenia),
- Przeprowadzić „critical incidents technique“ w odniesieniu do badania klasowego,
- Identyfikacja pracy indywidualnej (rozmowa doradcza z uczniem),
- Przygotować pracę indywidualną,

Cele dnia:
•
•
•
•
•

Rozważenie i ujęcie w hasła przygotowanych doświadczeń
Umiejętność zrozumienia znaczenia tendencji do przerywania nauki z uwzględnieniem profilów
kompetencji i teorii wyboru zawodu
Analiza danych rzeczywistych i uczynienie ich użytecznymi do własnej praktyki
Umiejętność inicjacji porad dla młodzieży
Porównać lub przygotować założenia wstępne na trzeci dzień kursu: zaplanować pierwsze
rozmowy/porady z wybranymi uczącymi się, ustalić cel i udokumentować rozmowę (nagranie
video/audio, sprawozdanie z rozmowy)
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Program dzień drugi szkolenia
Godzina

Treść

09.00-10.15 Rozważenie przygotowanych doświadczeń
−

z narzędziem internetowym (technika)

− z samooceną (treść)
10.15-10.45 Blok teoretyczny „Samoocena“ z punktu widzenia
wybranych teorii wyboru zawodów i rozwoju zawodowego (z
punktu widzenia teorii obiektowych)

Forma socjalna
Metaplan
Plenum
Wykład

10.45-11.00 Przerwa
11.00-12.15 Doradcze przygotowanie danych rzeczywistych smK72+ i
tendencja do przerywania edukacji jako tło różnych
przyczyn przerywania edukacji na podstawie wybranych
teorii obiektowych (część 1).

Praca indywidualna

12.15-13.15 Przerwa obiadowa
13.15-14.30 Kontynuacja, część 2
−

Prezentacja informacji i dyskusja w grupie

Praca w parach
Wykład

Prezentacja wybranych wyników i pytań oraz dyskusja o
w plenum
14.30-14.45 Przerwa
−

14.45-15.30
− Informacja zwrotna od klasy:
− Model nauczania zorientowany na popyt w celu przedstawienia
znaczenia wyników narzędzia smk72+ w odniesieniu do rozwoju
edukacyjnego i zawodowego. Obszar środków służących do
redukcji stwierdzonych deficytów; jednocześnie rozróżnienie
pomiędzy stałymi i zmieniającymi kompetencjami osobowymi.
Uzasadnienie zaproszenia do indywidualnej rozmowy
doradczej: Sposób decyzji w wyborze młodzieży do rozmów
doradczych

Plenum

15.30-16.30
− Metodyka rozmowy doradczej na podstawie narzędzia
internetowego:
− Wzorcowe założenia doradcze: doradztwo skierowane
na rozwiązanie problemu; zarządzanie problemem
(Egan); Informacyjno-strukturalna metodyka (ISM); teorie
charakterystyczne dla krajów, np., koncepcja doradztwa
Federalnej Agencji Pracy (BeKo)
− Ćwiczenia doradcze w grze z podziałem na role (z
zapisem video) na podstawie konkretnych przypadków z
badania klasy
16.30-16.45 Przerwa

Plenum
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Wykład
Ćwiczenia
Sekwencje filmu
Micro-Counseling

Wykład
Ćwiczenia
Sekwencje filmu
Micro-Counseling
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Godzina

Treść

Forma socjalna

16.45-17.45
− Planowanie rozmów z młodzieżą:
− zaproszenie, wyjaśnienie intencji, rozmowa doradcza
(umowa), faza diagnostyki, opracowanie możliwości
działania, pomoce przy podejmowaniu decyzji i
realizacja planu, przygotowanie do fazy podecyzyjnej,
ewaluacja i porady

Plenum

17.45-18.00 Podsumowanie dnia i polecenia na trzeci dzień kursu

CIT

18.00
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Wykład
Ćwiczenia
Sekwencje filmu
Micro-Counseling
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Dzień trzeci
Zajęcia edukacyjne:
•

Rozmowy z uczniami zostały przeprowadzone i udokumentowane

Cele dnia:
•
•
•

Rozważenie gotowych doświadczeń z rozmów
Analiza danych rzeczywistych i uczynienie ich przydatnymi do własnej praktyki
Rozważenie całkowitego procesu i oszacowanie przydatności do własnego życia zawodowego
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Program dzień trzeci szkolenia
Godzina

Treść

09.00-10.45 Rozważenie gotowych doświadczeń:
−

Zajęcia w badanej klasie:
analiza odbiorców, planowanie i przeprowadzanie zajęć,
reakcja młodzieży, sytuacja krytyki, pozycja nastawiona
na sukces, dalsze postępowanie

−

Pierwsza rozmowa:

Forma socjalna
Plenum
CIT

Jak przebiegła pierwsza rozmowa?
Co stanowi trudności?
Jak została dokonane ustalenie celu?
10.45-11.00 Przerwa
11.00-12.15 Kontynuacja: Rozważenie gotowych doświadczeń:
Rozmowa pierwsza (ewentualnie rozmowa druga)
Ustalenie:
−

Jakich dokonałem doświadczeń?

Plenum
Dyskusja

− Jakie reakcje i doświadczenia pochodzą od młodzieży?
12.15-13.15 Przerwa obiadowa
13.15-14.45 Zapobieganie w przerwach w edukacji case management,
konsultacja i praca sieciowa

-

Nauczyciele w szkole zawodowej, instruktorzy w
przedsiębiorstwach i firmowych organizacjach, instytucje
doradztwa zawodowego, rodzice, organizacje socjalne, znajomi

-

Inicjatywy i programy zapobiegania przerwaniu edukacji i pomoc
w przejściu ze szkoły do wykształcenia zawodowego

Plenum
Dyskusja

14.45-15.00 Przerwa
15.00-17.00 Refleksja nad całkowitym procesem i podsumowanie trzech Prowadzenie programu
dni kursu/ewaluacja
Metoda Delphi
− Jak wygląda kompetencja ankietowania?
−

Jak wygląda porównanie smK72+ i zawodowych
kompetencji?

−

Czy całość jest pożyteczna przy zapobieganiu
przerywania edukacji?

Jak powinny wpływać wyniki na kształcenie i dalszą
edukację instruktorów, nauczycieli i doradców do spraw
zawodowych?
Co i w jakiej formie powinno zostać zmienione w projekcie?
−

17.00
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−

Kontynuacja i długotrwałość programu

−

(włącznie z marketingiem w grupach docelowych i
Policy Makers)

− Wypełnić ankiety ewaluacji PraeLab
Zakończenie
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Opis aktualnego modelu projektu treningowego
„Rozpoznawanie i zapobieganie przerwaniu edukacji wśród młodzieży” dla osób odpowiedzialnych
za kształcenie i doradców zawodowych
Grupy docelowe

Nauczyciele, instruktorzy, doradcy, case manager, pośrednicy pracy, pedagodzy
społeczni

Opis modułu

Rejestrować i analizować zawodowe kompetencje i ryzyko przerwania edukacji jak
również planować sekwencje doradztwa, przeprowadzać i ewaluować

Cele i
kompetencje

Uczestnicy powinni:

Treści zajęć
edukacyjnych/
szkolenia
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•

Umieć opisać znaczenie wczesnego wykrywania/ wsparcia w zapobieganiu w
przerwach w edukacji u młodzieży

•

Oszacować znaczenie fachowych kompetencji dla wykształcenia podstawowego

•

Opisać narzędzie smK72+, obsługiwać i używać wśród młodzieży

•

Oceniać i interpretować profile kompetencji jak również tabele dotyczące ryzyka i
powodów przerywania edukacji

•

Planować wśród młodzieży za pomocą realnych danych sekwencje doradztwa z
uwzględnieniem informacji zawodowych, umieć je przeprowadzić i ewaluować

•

Opisać i umieć zastosować Critical Incidents Technique

•

Dokonywać zróżnicowanych analiz i opisów zapotrzebowania młodzieży na informacje

•

Zdobywać aktualne informacje zawodowe i charakterystyczne dla zawodów oraz
przedstawiać je w odniesieniu do odbiorcy

•

Porównywać narodowe i międzynarodowe oferty wykształcenia, edukacji, dalszego
kształcenia i studiów

•

Analizować i rozważać możliwości zawodowe i zatrudnienia pod aspektem
indywidualnej optymalizacji

•

Stosować wybrane doświadczenia jakościowo w badaniach społecznych i ewaluacji

Pogłębianie zawodowych i doradczych umiejętności
Pojęcia kompetencji, modele kompetencji, wskaźniki przerwania, powody przerwania,
wsparcie i zapobieganie
•

diagnostyka, badanie jakości, analiza danych

•

pogłębione ćwiczenia doradcze i zarządzanie informacjami

•

strategie komunikacji i rozwiązywania problemów

•

typowe biografie o obszarze zawodu, ścieżki kariery i przebieg zawodu

•

praca nad projektem
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Liczba
przydzielonych
punktów ECTS
(norma pracy)

5 (125)
25 godzin obecność na trzech dniach szkolenia
75 godzin fazy uczenia, rozwoju,
25 godzin postępowanie kwalifikacyjne za pomocą sprawozdania (fakultatywnie)

Polecana
literatura /
materiał
podstawowy

Balzer, L., Ertelt, B.J., Frey, A. (2012). Erfassung und Prävention von
Ausbildungsabbrüchen – die praktische Umsetzung im EU-Projekt PraeLab.
[Rozpoznawanie i zapobieganie przerwaniu edukacji - praktyczna realizacja w projekcie
UE PraeLab] In: Baumeler, C., Ertelt, B.J., Frey, A. (Hrsg.). Diagnostik und Prävention
von Abbrüchen in der Berufsbildung. Landau: Verlag Empirische Pädagogik (im Druck).
[Diagnostyka i zapobieganie przerywania kształcenia zawdowego.]
Ertelt, B.J., Schulz, W.E. (2011). Handbuch Beratungskompetenz [Podręcznik kompetencji
doradztwa] (3. Aufl.). Leonberg: Rosenberger.
Ertelt, B.J., Frey, A. (2012). Theorien der beruflichen Entwicklung und Beratung in ihrer
Bedeutung für die Abbruchsprävention. [Teorie zawodowego rozwoju i doradztwa oraz
ich znaczenie w zapobieganiu przerwania edukacji] In: Baumeler, C., Ertelt, B.J., Frey,
A. (Hrsg.), a.a.O.
Ertelt, B.J. (2003). Prävention von Ausbildungsabbrüchen durch Berufsberatung. In:
Informationen für die Beratungs- und Vermittlungsdienste der Bundesagentur für Arbeit
(ibv), [Zapobieganie przerwaniu edukacji poprzez doradztwo zawodowe] 25/2003, S.
63–67.
Frey, A., Ertelt, B.J., Balzer, L. (2012). Erfassung und Prävention von
Ausbildungsabbrüchen in der beruflichen Grundbildung in Europa: Aktueller Stand und
Perspektiven. [Rozpoznawanie i zapobieganie przerwaniu edukacji w kształceniu
podstawowym w Europie: aktualny stan i perspektywy] In: Baumeler, C., Ertelt, B.J.,
Frey, A. (Hrsg.), a.a.O.
Grassi, A. (2010). Früherfassung und pädagogische Diagnostik. [Wczesne rozpoznawanie i
pedagogiczna diagnostyka] In: Wolfensberger, R. (Hrsg.), FIB-Handbuch – Individuelle
Begleitung in der zweijährigen Grundbildung [FIB- Podręcznik- indywidualny przewodnik
w dwuletnim kształceniu] (S. 50-62).
Rübner, M. (2012). Beratung von Auszubildenden mit erhöhtem Abbruchsrisiko –
Konzeptionelle Überlegungen zur Ausgestaltung des Beratungsprozesses. [Doradztwo
dla uczniów z podwyższonym ryzykiem przerwania edukacj i- koncepcyjne przemyślenia
do ustalonych zasad w procesie doradztwa] In: Baumeler, C., Ertelt, B.J., Frey, A.
(Hrsg.), a.a.O.

Prezentacje Power-Point:
Balzer, L., Ertelt, B.J., Frey, A. (2011). Schulungsmaßnahme zur Erhebung und Prävention
von Ausbildungsabbrüchen. [Kroki szkoleniowe w celu ankietowania i zapobiegania
przerywaniu edukacji]
Ertelt, B.J. (2011). Berufswahl- und -entwicklungstheorien (Objekttheorien). [Teorie wyboru
zawodu i rozwoju (teorie obiektowe)]
Ertelt, B.J. (2011). Ausgewählte Beratungsansätze (operative Theorien). [Wybrane
koncepty doradztwa (teorie operacyjne)]
Frey, A. (2011). Lehrabbruch: Gründe, Dynamik, Folgen und Prävention. [Przerwanie
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edukacji: powody, dynamika, skutki i prewencja]
Frey, A. (2010). Diagnose von Kompetenzen in der beruflichen Grundbildung. [Diagnoza
kompetencji w podstawowym kształceniu zawodowym]

Metoda nauczania •
Dydaktyczna
metoda

Podczas dni kursu należy wspierać i wymagać krytycznej konfrontacji z naukowymi i
praktycznymi tematami (kompetencje, przerywanie edukacji, pozyskiwanie danych,
interpretacja i ocena, doradztwo, wspieranie, prewencja). Zmiana faz obecności oraz faz
praktyki wspiera się transfer teorii na praktykę i odwrotnie.

•
Postępowanie
kwalifikacyjne
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Wykład, ćwiczenie, praca nad projektem, praca w grupie, uczenie się sterowane
indywidualnie

Raport (25 godzin)

