Zapewnij swoim uczniom „Karierę na Maksa”
- innowacyjny pakiet wsparcia dla szkół w ramach nowych zasad pomocy
psychologiczno-pedagogicznej

Doradztwo edukacyjno-zawodowe – nowe zadania
Ministerstwo Edukacji Narodowej Rozporządzeniem z dnia 17 listopada 2010 r. dotyczącym pomocy
psychologiczno-pedagogicznej wprowadziło w szkołach gimnazjalnych (od bieżącego roku szkolnego)
i ponadgimnazjalnych (od roku szkolnego 2012/2013) obowiązek prowadzenia działań z zakresu
doradztwa edukacyjno-zawodowego. Rozporządzenie określa zadania doradcy zawodowego i
wkomponowuje wspieranie uczniów w planowaniu dalszej edukacji i kariery zawodowej w obszerny
kontekst pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Zgodnie z zapisami rozporządzenia doradca zawodowy (lub jeśli w szkole nie ma doradcy
zawodowego, obligatoryjnie wyznaczony przez dyrektora nauczyciel, który będzie pełnił taką rolę) jest
członkiem zespołu specjalistów (razem z nimi realizując pomoc i wsparcie dla dzieci ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi), a także wykonuje zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego
na rzecz uczniów całej szkoły. Co więcej doradca ma koordynować działania z zakresu doradztwa i
podejmować współpracę w tym zakresie z innymi nauczycielami oraz otoczeniem zewnętrznym
szkoły.
Jak stwierdza się w § 31.1. rozporządzenia MEN: „Do zadań doradcy zawodowego należy ponadto:”.
1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania poszczególnych uczniów na informacje
edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie zasobów informacji edukacyjnych i zawodowych
właściwych dla danego poziomu kształcenia;
3) prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli
zawodowej;
4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę;
5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie
doradztwa edukacyjno-zawodowego.
W § 16. czytamy, iż: zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem
kształcenia i kariery zawodowej organizuje się w celu wspomagania uczniów gimnazjum i szkoły
ponadgimnazjalnej w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, przy wykorzystaniu
aktywnych metod pracy. Zajęcia prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i
specjaliści.
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Zmieńmy problem w atut
Skoro zadanie te zostały już szkole niejako narzucone przez MEN, proponujemy, aby nie traktować
ich jako kolejnego kukułczego jaja i problemu do „odfajkowania”…
Zróbmy z doradztwa edukacyjno-zawodowego duży atut i mocny punkt swojej szkoły!
Pamiętajmy, że nowoczesne doradztwo kariery – profesjonalne wspieranie uczniów w planowaniu
dalszej edukacji i kariery zawodowej - stanowi zawsze bardzo istotną wartość dodaną nawet do
najlepszej oferty edukacyjnej. Wprowadzenie w fachowy sposób tych zajęć do szkoły znacznie
podnosi jej prestiż w otoczeniu społecznym i jest sporym atutem w rekrutacji przyszłych uczniów.

OK, – ale jak to zrobić?
Recepta brzmi:
- zastosować najnowsze, innowacyjne narzędzia, metody i technologie
- wykorzystać edutainment, czyli: „uczyć bawiąc”
- dotrzeć do młodzieży nowymi kanałami i formami przekazu
- przekazać nadzór nad działaniem w ręce doświadczonych specjalistów
- zarezerwować szkolenia pracownikom szkoły
- zaangażować rodziców
- zapewnić sobie stały dostęp do nowej wiedzy, narzędzi i materiałów
Przejdźmy może jednak do szczegółów: Czy słyszeli Państwo o serialu edukacyjnym związanym z
planowaniem kariery? Z profesjonalnymi aktorami, wieloma wątkami i fabułą trzymającą w napięciu?
Filmie, który wciąga młodzież niczym najpopularniejsze seriale dużych stacji telewizyjnych?
Czy widzieli Państwo kiedykolwiek grę społecznościową, w której młodzież uczy się jak zaplanować
swoją karierę i dowiaduje się, jak rozwój osobisty jest istotny dla przyszłych sukcesów?
Jeśli nie, to, właśnie w tej chwili, jest jedyna w swoim rodzaju okazja, aby dołączyć do grona
najlepszych szkół, które już wdrażają pakiet „Kariera na Maksa”.

Pakiet „Kariera na Maksa”
Pakiet „Kariera na Maksa” zawiera wysoce innowacyjne i przemawiające językiem młodzieży
narzędzia. Są one przeznaczone dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Nie są to jednak typowe, nudne produkty edukacyjne – wykorzystujemy najnowsze trendy, techniki
społecznościowe, najnowsze techniki audiowizualne i niespotykane dotąd na polskim rynku narzędzia
wspierające rozwój kariery uczniów. Są to: społecznościowa gra na Facebooku „Max-Career Game”
oraz serial edukacyjny dla młodzieży „Życie na Maksa”.
Oczywiście dobrze wiemy, że najlepsze nawet narzędzia to jeszcze zbyt mało, aby wdrożyć w szkole
nowoczesne doradztwo edukacyjno-zawodowe. Potrzebne jest, co najmniej, wsparcie metodyczne,
merytoryczne, pełna obudowa dydaktyczna, szkolenia dla kadry i stały napływ materiałów i nowych
źródeł wiedzy chociażby o świecie pracy.
Pakiet „Kariera na Maksa”, który oferujemy dla szkół to jest właśnie takie kompleksowe wsparcie – z
jednej strony nowoczesne, zintegrowane narzędzia służące do realizacji doradztwa edukacyjnozawodowego w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, z drugiej stała pomoc we wdrożeniu i
rozwoju tych usług w szkole.
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W skład Pakietu „Kariera na Maksa" wchodzą:
1) Multimedialny zestaw dydaktyczny - 15 odcinków serialu Życie na Maksa + 15
scenariuszy lekcji z pełnym instruktażem ich poprowadzenia oraz pełną obudową
dydaktyczną. Założenia serialu oparte zostały na znanej i cenionej koncepcji Piramidy Kariery.
Całość została przygotowana tak, aby lekcję w pełni efektywnie mógł poprowadzić każdy
nauczyciel w szkole. Można je realizować na lekcjach wychowawczych, okienkach,
zastępstwach, bądź godzinach będących do dyspozycji dyrektora szkoły (także w godzinach
tzw. „karcianych”)
2) Gra Max Career dostępna na Facebooku - prezentuje świat 9 branż (po dziewięć zawodów
w każdej branży) uczy, tłumaczy i pokazuje wybrane elementy planowania ścieżki
edukacyjno-zawodowej. Fabuły gry traktuje czasami życie w krzywym zwierciadle tak, aby
poważne prawdy o życiu przekazać młodzieży w sposób dla nich przystępny.
3) Pomysły plus - zestaw dodatkowych narzędzi do segregatora „Życie na Maksa” (przysyłany
2 x w roku)
4) Kwartalnik Doradca Zawodowy – periodyk poruszający aktualne oraz istotne tematy
związane z poradnictwem, psychologią, edukacją, rynkiem pracy itp. Pokazuje dobre praktyki,
przybliża ważne wydarzenia, konferencje, poleca godną uwagi literaturę, odpowiada na
rzeczywiste potrzeby i oczekiwania osób zajmujących się choćby doraźnie poradnictwem
edukacyjno-zawodowym. (Prenumerata roczna 4 numery + materiały bonusowe)
5) Multimedialny program komputerowy - Przewodnik „Nauka języków obcych oknem na
świat” - Multimedialny przewodnik wspierający rozwój edukacyjny, zawodowy i osobowy.
Zawiera szereg ciekawie podanych informacji uzasadniających potrzebę nauki języków
obcych. Pokazuje korzyści płyną z nauki języków obcych. Wskazuje jak się uczyć, by nauka
była skuteczna i satysfakcjonująca oraz jakie certyfikaty można uzyskać. W programie
znajdują się również informacje dotyczące możliwości pokonania przeszkód w poznawaniu
języka obcego a także wskazówki, czym należy kierować się podczas wyboru szkoły
językowej czy kursu. Zawiera on test preferencji odnośnie stylu uczenia się, jak również
językową grę edukacyjną. Program bogaty jest w zdjęcia, animacje i ciekawostki, które
uatrakcyjniają jego treść.
6) Multimedialny program komputerowy - Przewodnik „Wolna wola, czyli wszystko o
wolontariacie” – analogiczne narzędzie jak powyżej, traktujące o temacie wolontariatu.
7) Profesjonalny Test preferencji i predyspozycji zawodowych - do wykonania przez
uczniów on-line (indywidualne kody dostępu dla 100 uczniów).
8) Dostęp do Portalu Wsparcia - baza wiedzy - wsparcie metodyczne i praktyczne dla
dyrektora, dla nauczycieli prowadzących zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego,
szkolnych doradców zawodowych i dla samych uczniów. Zawierać będzie elementy prawa,
gotowe do wykorzystania dokumenty, formularze, arkusze oceny, harmonogramy, wytyczne,
procedury itp. – wszystko to, co potrzebne jest do prowadzenia doradztwa edukacyjnozawodowego w szkole od strony formalnej, jak i praktycznej.
9) Vouchery na 2 szkolenia - dla osoby odpowiadającej w szkole za zajęcia z doradztwa
edukacyjno-zawodowego (nauczyciel, szkolny doradca zawodowy, pedagog, psycholog).
Możliwy będzie dowolny wybór z listy szkoleń publikowanych na Portalu Wsparcia – do
wykorzystania w ciągu roku.
10) Bezpośrednie konsultacje on-line i telefoniczne – pełne wsparcie metodyczne i
merytoryczne dla dyrektora, doradcy lub nauczycieli prowadzących zajęcia z doradztwa
edukacyjno-zawodowego
Pakiet został stworzony przez wysokiej klasy specjalistów w zakresie doradztwa edukacyjnozawodowego, we współpracy dwóch najlepszych w kraju firm specjalizujących się w realizacji
projektów i tworzeniu narzędzi z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego: ECORYS Polska
(jedna z najstarszych w Europie firm konsultingowych) i PROGRA (firma specjalizująca się w
tworzeniu innowacyjnych produktów i nowoczesnego oprogramowania z zakresu poradnictwa kariery).
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Pakiet „Kariera na Maksa” to jedyna tego typu oferta na rynku zapewniająca kompleksowe wsparcie.
Koncepcja pakietu, jego założenia i struktura w pełni odpowiadają na potrzeby nowoczesnych szkół
w zakresie realizacji usług doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów i są zgodne
z najnowszymi regulacjami prawnymi w tym zakresie. Na wszystkich etapach konstruowania pakietu
przechodził on rzetelne testy i poddawany był ekspertyzie specjalistów w zakresie doradztwa
edukacyjno-zawodowego.
Pakiet posiada pozytywne rekomendacje Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP
oraz Fundacji Realizacji Programów Społecznych.

Więcej informacji i zamówienia:

www.cm.ecorys.pl
-
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