WARSZTAT DLA DORADCÓW
„PROCES DORADCZY DLA MŁODZIEŻY - PRACA Z GRUPĄ”
Czas trwania: 6 godzin zegarowych
Celem warsztatu jest:
 zrozumienie jakie są potrzeby i dylematy młodzieży w związku z dokonywanymi przez nich
wyborami edukacyjno – zawodowymi (gimnazjaliści i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych)
 zapoznanie się z metodami pracy do wykorzystania w poradnictwie grupowym
o techniki do stosowania z uczniami jednej klasy w ograniczonym czasie (45 – 90 min)
o metody projektowe
Podczas warsztatu prezentowane są:
 wybrane wyniki badania Decyzje edukacyjno – zawodowe uczniów szkół gimnazjalnych (IBE,
2015)
 narzędzia stosowane przez trenerów Fundacji ZwrotNa w projektach realizowanych w
szkołach
Osoby, które wezmą udział w warsztacie:
1. będą mogły „wejść w buty” młodego człowieka, który stoi przed decyzją co dalej? oraz
przyjrzeć się, jak przebiega proces decyzyjny w systemie (kto jest zaangażowany w proces i
jaką pełni rolę – rodzice, grupa rówieśnicza, nauczyciele, doradcy)
2. zastanowić się, jakie są powody, dla których młodzież „odkłada w czasie” poszukiwanie szkoły
ponadgimnazjalnej i w jaki sposób można na wczesnym etapie edukacji zaangażować
uczniów w ten proces
3. poznać, jakie w percepcji młodych ludzi się bariery przed korzystaniem z doradztwa
zawodowego oraz poznać, jakie popełniamy błędy, które „blokują” młodych ludzi przez
aktywnym wejściem w proces poszukiwania drogi edukacyjno – zawodowej
Ponadto, uczestnicy warsztatu:
1. poznają metody pracy powstałe w oparciu o zdiagnozowane potrzeby uczniów
 przykład: 1. przejście procesu jaką szkołę? vs którą szkołę?
 przykład: 2. wybór szkoły - przekleństwo czy dobrodziejstwo
2. będą mogli nauczyć się praktycznego stosowania metod powstałych w oparciu o teorie
Hollanda (typy osobowości zawodowych) i Gardnera (koncepcja inteligencji wielorakiej) - bez
wykorzystania testów diagnostycznych
3. rozszerzą swoją wiedzę z obszaru zawodoznawstwa, czyli będą mogli poznać metody
rozbudzające ciekawość uczniów do zdobywania wiedzy o zawodach

SZKOLENIE DLA DORADCÓW
„DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE VS COACHING KARIERY
- DWIE PERSPEKTYWY W PRACY Z MŁODZIEŻĄ”
Czas trwania: 7 godzin zegarowych
Celem szkolenia jest zaprezentowanie i porównanie dwóch sposobów profesjonalnego wspierania
młodzieży [uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i młodych dorosłych] na drodze
edukacyjno-zawodowej :
 metody doradczej „punktowej” skupiającej się na pracy z nastoletnim klientem w sposób
analogiczny do klienta dojrzałego traktowanego jako niezależna jednostka, z wykorzystaniem
klasycznych
metod
diagnostyczno-doradczych
[rodzice
jako
„sponsorzy”]
oraz
 metody coachingowej procesowo-systemowej włączającej w proces również rodziców nastolatka
jako osób mających kluczowy wpływ na przebieg procesu decyzyjnego w zakresie wyborów
edukacyjno-zawodowych ze względu na faktyczną niesamodzielność i zależność młodego
człowieka od systemu rodzinnego
W trakcie szkolenia omawiamy:
 specyfikę obu podejść doradczych na przykładzie przeprowadzonych faktycznie procesów
doradczych/coachingowych [podobieństwa, różnice, unikalne cechy]
 mocne i słabe strony każdego z podejść
 zasadność stosowania oraz przeciwwskazania do wykorzystania każdego z podejść w zależności
od sytuacji klienta i jego uwarunkowań rodzinnych
 perspektywy i ograniczenia, które generuje każde z podejść zarówno dla klienta, jak również dla
jego rodziny i dla doradcy
 techniki i narzędzia wykorzystywane w każdej z opcji
 elementy, które generują największe obciążenia i trudności dla doradcy w pracy w obu
podejściach
 wskazania i przeciwwskazania do stosowania danego podejścia w zależności od indywidualnych
cech, wykształcenia, wiedzy, przekonań i postaw osoby wspierającej młodego człowieka
[doradcy, coacha]
Podstawą szkolenia są osobiste doświadczenia ekspertów Fundacji ZwrotNa w indywidualnej pracy z
nastolatkami i młodymi dorosłymi, którym udzielamy wsparcia na drodze edukacyjno-zawodowej
przede wszystkim w sytuacjach podejmowania decyzji o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej,
rozważania zmiany klasy lub szkoły oraz podejmowania decyzji o wyborze lub zmianie studiów.

W trakcie szkolenia proponujemy również uczestnikom wymianę doświadczeń oraz otwartą dyskusję
na temat granic między doradztwem a coachingiem w indywidualnej pracy z młodzieżą, a także
wsparcie superwizyjne uczestników warsztatu w ich własnej pracy z młodymi ludźmi.

Zainteresowanych propozycjami szkoleń dla doradców prosimy o zgłoszenia e-mailowe na adres:
fundacja.zwrotna@gmail.com bądź telefoniczne do Magdaleny Kamienieckiej (kom. 535 808 015) lub
Agnieszki Pawlińskiej (kom. 502 788 156)

