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Projekt 15 plus
oferta dla Pedagoga
Cel projektu
Celem projektu 15+ jest pomoc młodzieży w tranzycji na rynek pracy. Projekt jest
realizowany przez „Forum Doradztwa Kariery”, we współpracy z Uniwersytetem
Wrocławskim.
Nasza wizja i misja
Jesteśmy wszędzie tam, gdzie wybiera się szkołę i planuje karierę zawodową. Pomnażamy
kapitał kariery osób, zespołów i instytucji. Diagnozujemy dążenia i skłonności zawodowe.
Prognozujemy szanse kariery na rynku pracy. Radzimy jak pracować nad temperamentem i
charakterem zawodowym.
Specjalizujemy się w rozwoju ukierunkowanym na kompetencje. Nasza oferta skierowana
jest do dyrektorów szkół i placówek oświatowych, do pedagogów, psychologów i doradców
zawodowych i do młodzieży oraz rodziców.
Oferta dla Pedagoga
Zadania, jakie stają przed szkołą to nie tylko nauka i wychowanie, ale też przygotowanie do
kariery zawodowej na bardzo trudnym, bo zmiennym dziś rynku pracy.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, jaką świadczy szkoła młodzieży w tym zakresie,
polega na „wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku
dalszego kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej oraz udzielania informacji w
tym zakresie” (§. 2, p. 8)1 Ale jest to też „wspieranie ucznia z wybitnymi uzdolnieniami”
(j.w., p. 4) oraz „podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach
kryzysowych” (j.w., p. 14). Pomoc ta jest organizowana m.in. w formie „zajęć związanych z
wyborem kierunku kształcenia i zawodu” (j.w., § 7 p 4) i „porad dla uczniów” (p. 5) oraz
„porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli” (p. 6).
Do zadań pedagoga i psychologa w tym zakresie należy m.in. „diagnoza indywidualnych
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych” wykonywana w celu określenia niepowodzeń
edukacyjnych”, a także wspierania talentów(§. 23). Jednym ze sposobów realizacji tych
zadań jest "pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych
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możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów" (§. 23 p. 7) oraz "wspieranie nauczycieli,
wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy
psychologiczno-pedagogicznej” (p. 8).
Cenną pomocą metodyczną w tym zakresie jest Internetowy system do diagnozy
skłonności zawodowych o nazwie „Doradcazawodu.pl”.
Co oferuje DoradcaZawodu doradcy zawodowemu w szkole?
- dotarcie z bezpłatną informacją zawodową do każdego ucznia,
- materiał do metodycznej pracy nad dojrzałą decyzją zawodową o dalszym kształceniu,
- pomoc w sytuacji kryzysowej: wahanie co do trafności wyboru szkoły,
- pomoc w tworzeniu „indywidualnych planów działania” uczniów,
- pomoc w przygotowaniu konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli,
- orientację w strukturze dyspozycji zawodowych konkretnych klas, na tle innych klas i na
tle całej szkoły.
Współpracujemy z doradcami zawodowymi w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych
oraz doradcami skupionymi w uczelnianych Biurach Karier.
Zaś na terenie szkoły projekt realizujemy we współpracy z dyrektorami, pedagogami,
doradcami zawodowymi i nauczycielami.
Oferujemy szkolenia i wykłady dla grona pedagogicznego. Zwłaszcza z pracy nad
charakterem i planowania kariery zawodowej.
Mamy również tematy dla młodzieży:
- Czy powinienem myśleć o karierze?
- 5 najczęściej popełnianych błędów przez Gimnazjalistów
- 7 rzeczy o których młodzi nie myślą, a powinni
- Ciekawostka, która odmieni Twoja karierę zawodową
Zapraszamy na naszą stronę: www.kapitalkariery.pl
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