
„BILANS ZASOBÓW” 

– kurs doskonalający  dla realizatorów programu KSDZ

Kurs adresowany jest do krakowskich, szkolnych doradców zawodowych i 

koordynatorów doradztwa w szkołach realizujących program KSDZ dla szkół 

ponadgimnazjalnych. 

Kurs będzie obejmował moduł Bilans zasobów(15 jednostek lekcyjnych – 

w klasach I-III)

Daty i miejsce kursu: 

Rozpoczęcie kursu: 14 marca 2016r. (poniedziałek) godz. 9.00- 14.00, 

Politechnika Krakowska

Zakończenie kursów 12 maj 2016r. (czwartek) godz.9.00 -13.00, Politechnika 

Krakowska

14.03  - zajęcia warsztatowe

15.03- 11.05 –praca on-line 

12.05- zajęcia warsztatowe

Cele kursu :

- Wsparcie rozwoju umiejętności z zakresu prowadzenia zajęć w ramach 

programu KSDZ

-  dostarczenie nowych pomysłów, inspiracji i wariantów zajęć programu KSDZ 

dla szkół  ponadgimnazjalnych

- rozwinięcie umiejętności pracy na platformie KSDZ

- integracja środowiska doradców zawodowych – realizatorów programu KSDZ

Zajęcia będą odbywały się w formie blended- learning: stacjonarnie i on-line,  

metodą warsztatową.

Liczba uczestników: 25 osób

Plan:



5h – zajęcia stacjonarne (warsztaty)+ 1h zajęcia: podstawy pracy na platformie 

Moodle,  PK

10 h – zajęcia on-line (dyskusje, zadania)

5h – zajęcia stacjonarne (warsztaty)PK

Plan zajęć  on-line  

Tydzień  1:  praca w module 1 Osobowość zawodowa

Tydzień  1: praca w module 2 Potrzeby, wartości, cele

Tydzień  1: praca w module  3 Zarządzanie sobą w czasie

Tydzień  1: praca w module 4 Umiejętności interpersonalne

Tydzień  1: praca w module 5 Autoprezentacja

Wszystkie moduły on-line  trwają po 7 dni. Szczegółowe daty zostaną ujęte 

w harmonogramie kursu on-line. Po zakończeniu każdego modułu wszystkie 

materiały oznaczone przez prowadzącego jako obowiązkowe powinny być 

wykonane i przesłane do oceny.

Wymagane jest:

- posiadanie konta na platformie moodle KDSZ

- dostęp do komputera wyposażonego w programy do edycji tekstu, tworzenia 

prezentacji, graficzne oraz multimedialne,

- dostęp do sieci internetowej.

Trenerzy: 

Joanna  Olszewska-Gniadek -  doktor  nauk  humanistycznych  w  dziedzinie 

pedagogiki,  doradca  zawodowy.  Pracuje  w  Instytucie  Pedagogiki  UJ  oraz  

w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w Krakowie. Na uczelni prowadzi 

zajęcia  ze  studentami  z  zakresu  poradnictwa  szkolnego  i  zawodowego, 

natomiast w Poradni świadczy pomoc uczniom i ich rodzicom w planowaniu 

kariery  szkolno-zawodowej.  Jest  autorką  wielu  publikacji  oraz  trenerką 

warsztatów zawodoznawczych dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, 

min. w ramach projektu „Azymut kariery edukacyjno-zawodowej” , „Krakowska 

Szkoła Doradztwa Zawodowego”.



Agnieszka Górny - pedagog, doradca zawodowy i specjalista ds. HR. Pracownik 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w Krakowie Nowej–Hucie. Posiada 

duże doświadczenie w prowadzeniu indywidualnego i  grupowego doradztwa 

zawodowego dla młodzieży oraz osób dorosłych. Realizator projektów unijnych 

i  działań  związanych  z  doradztwem  zawodowym  m.in.  projekt  „Kotwice 

Kariery”.  W  programie  modułowym  Krakowskiej  Szkoły  Doradztwa 

Zawodowego dla szkół ponadgimnazjalnych autorka jednostek dydaktycznych 

„Potrzeby, wartości i cele” oraz „Praktyka poszukiwania pracy”.

Agata  Chudzikiewicz –  pedagog  resocjalizacji,  doradca  zawodowy,  trener  

e-learningu.  Od  2004  r  pracuje  w  Szkolnym  Ośrodku  Kariery  Gimnazjum  

z Oddziałami Integracyjnymi w Rudawie. Trener i doradca zawodowy projektów 

unijnych i  działań związanych z poradnictwem zawodowym („Azymut kariery 

edukacyjno – zawodowej”, „Festiwal Zawodów w Małopolsce” „Edukacja dla 

pracy”  –  trener  KOWEZiU.)  Współautorka  programów  z  zakresu  doradztwa 

zawodowego  KSDZ  dla  gimnazjum  i  szkół  ponadgimnazjalnych.  Koordynator 

szkoleń i kursów on- line na platformie KSDZ.

Organizator: KSDZ 

Wsparcie merytoryczne:

Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna nr 2 w Krakowie – Elwira Zadęcka

Politechnika Krakowska – dr Marian Piekarski

Warunki ukończenia. 

Warunkiem ukończenia kursu jest uzyskanie 80 % maksymalnej ilości punktów 

za realizację poniższych aktywności: 

-obecność na warsztatach stacjonarnych i platformie

- uczestnictwo w dyskusjach na forum dyskusyjnym 

- wykonanie zadań on-line

Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu z uwzględnieniem 

tematyki i czasu trwania formy doskonalenia

Ewaluacja. 

Ankieta ewaluacyjna na zakończenie kursu.


