E – doradztwo zawodowe
w Gimnazjum nr 56 im. Józefa Wybickiego w Poznaniu.
Doradztwo i edukacja zawodowa w naszym Gimnazjum wkracza w kolejny etap. Poza
systemowym sposobem realizacji zadań z tego zakresu w pracowni Szkolnego Ośrodka
Kariery rozpoczęliśmy edukację zawodową z wykorzystaniem e-learningu.
W dzisiejszym społeczeństwie określanym często, jako „społeczeństwo informacyjne”
nierozerwalnie związanym z technologią informacyjną i komunikacyjną coraz bardziej
powszechna staje się edukacja z wykorzystaniem sieci.
Jesteśmy świadomi zachodzących zmian w rzeczywistości XXI wieku i widzimy
konieczność dostosowania świadczonych usług edukacyjnych do potrzeb i wymagań, jakie
wyznacza współczesne życie i praca zawodowa.
Dzisiejsza młodzież poddawana jest różnorodnym, atrakcyjnym i alternatywnym
czynnikom, przy których tradycyjny sposób uczenia ma niewielkie szanse na powodzenie.
Wykorzystując Internet w edukacji i doradztwie zawodowym możemy zwiększyć
atrakcyjność procesu uczenia, uczyć samodzielnego wyszukiwania informacji, jej
selekcjonowania i wartościowania oraz umiejętności korzystania z niej. Wzbogacenie działań
pracowni Szkolnego Ośrodka Kariery w zakresie edukacji i doradztwa zawodowego
w naszym Gimnazjum poprzez dodatkowe działania na platformie e-learningu – pozwoli nam
w pełni realizować zobowiązania szkoły w przygotowaniu młodego człowieka do życia
i pracy w zmieniającej się rzeczywistości. Jesteśmy świadomi, że efekty kształcenia zależą
od nas nauczycieli i zależy nam, aby nasza Szkoła była nowoczesna a proponowana przez nas
oferta edukacyjna zapewniała każdemu uczniowi indywidualny rozwój.
Naszym celem w edukacji zawodowej jest więc, coraz lepsze przygotowanie
gimnazjalisty do udanego startu życiowego i podjęcia pierwszej decyzji, radzenia sobie ze
zmianą, pełnienia twórczej roli w społeczeństwie i bycia człowiekiem szczęśliwym. Zadania,
testy i quizy stanowią zachętę dla osób, które są świadome konieczności wykonania
dodatkowej pracy, aby ich start w dorosłe życie był udany a oni sami mieli poczucie
sprawstwa w swoim życiu.
Uczniowie naszego Gimnazjum korzystając z platformy e-learningu i wchodząc do
kursu „Planuję swoją przyszłość”, mogą dokonać indywidualnego podsumowania swojej
trzyletniej aktywności w ramach edukacji zawodowej realizowanej w naszym Gimnazjum
i jeszcze raz wykonać trzy istotne kroki przed podjęciem pierwszej ważnej decyzji.
Umieszczona na platformie prezentacja „3 kroki do wyboru zawodu” jest prezentacją
interaktywną. Oprócz tego, że zwraca uczniom uwagę na istotne rzeczy w obszarze
„Samopoznania”, „Świata zawodów”, „Planowania i podjęcia decyzji”, to poprzez
interaktywne odnośniki, uczy również właściwego, użytecznego korzystania z zasobów
internetowych w obszarze potwierdzania swoich kompetencji, poznawania i poruszania się po
rynku pracy, uczy aktywności zawodowej. Gimnazjalista, mając umiejętności i kompetencje
związane z aktywnym planowaniem rozwoju zawodowego, który jest zgodny z osobistym
potencjałem i potrzebami rynku pracy, przyniesie korzyść sobie, społeczeństwu i gospodarce
kraju.
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