Szkolenie: „Poradnictwo socjodynamiczne”.
Instytucja
organizująca

Krakowskie Centrum Dialogu Społecznego, Al. Powstania Warszawskiego 6,
31-541 Kraków. tel. 668 227 946, www.kcds.edu.pl, sekretariat@kcds.edu.pl
we współpracy z Fundacją Imago z Wrocławia, www.fundacjaimago.pl

Nabycie umiejętności praktycznego zastosowania podejścia
socjodynamicznego w pracy doradcy zawodowego.
• zapoznanie uczestników ze specyfiką poradnictwa socjodynamicznego
(filozofia pomagania),
• zdobycie umiejętności posługiwania się wybranymi narzędziami
wsparcia,
• zyskanie nowej perspektywy na proces poradniczy.
1. Paradygmat konstruktywistyczny w poradnictwie zawodowym.
2. Podstawy teoretyczne podejścia socjodynamicznego.
3. Nowy słownik pojęciowy i specyfika pomocy radzącym się.
Zakres tematyczny
4. Stosowanie metod i form pracy w oparciu o filozofię pomagania V.
Peavy’ego.
5. Socjodynamiczny repertuar praktyk poradniczych:– zastosowanie
wybranych narzędzi socjodynamicznych.
6. Możliwości transferu podejścia socjodynamicznego na grunt własnej
praktyki w doradztwie zawodowym.
Cele szkolenia




Rezultaty
(efekty kształcenia)




Prowadzący

Uczestnicy
(wymagania
wstępne)

Zapoznanie się z filozofią pomagania w poradnictwie
socjodynamicznym.
Zapoznanie się z praktycznymi aspektami planowania kariery/życia.
Nabycie umiejętności stosowania wybranych narzędzi
socjodynamicznych.
Nabycie umiejętności wykorzystania podejścia socjodynamicznego do
budowania procesu i pracy na zasobach osoby radzącej się.
Wzmocnienie kompetencji w zakresie prowadzenia skutecznego
i satysfakcjonującego procesu poradniczego.

dr Anna Ewa Górka – psycholog, antropolog kultury, trener/szkoleniowiec,
doradca zawodowy. Specjalizuje się w tematyce poradnictwa kariery i
rozwoju kompetencji interpersonalnych. Autorka publikacji promujących nurt
konstruktywistyczny w poradnictwie (podejście socjodynamiczne Vance’a
Peavy’ego, podejście oparte na nadziei Normana E. Amundsona,
poradnictwo grupowe Stop and Go). Ekspertka Ministerstwa Edukacji
Narodowej w zakresie doradztwa zawodowego. Realizowała liczne projekty
w obszarze poradnictwa zarówno dla publicznych i niepublicznych instytucji
rynku pracy, organizacji pozarządowych oraz podmiotów ekonomii
społecznej.
Doradcy zawodowi, doradcy klienta, pracownicy Biur Karier, pracownicy
instytucji rynku pracy, pracownicy działów personalnych, szkolni doradcy
zawodowi, psycholodzy, terapeuci.
3 dni – 15 godzin dydaktycznych

Czas trwania
Termin

Miejsce szkolenia

15-17/12/2021 r. – rozpoczęcie zajęć w pierwszym dniu o
godz.10.00 i ich zakończenie w trzecim obiadem o 13:00
Ośrodek szkoleniowo – hotelowy*** w centrum Krakowa.

Cena od osoby

1599 zł brutto

Cena obejmuje

3 dni szkolenia, noclegi w pokoju dwuosobowym, pełne wyżywienie, materiały
szkoleniowe, zaświadczenie (druk MEN) o ukończeniu szkolenia, przerwy
kawowe.

Przyjmowanie zgłoszeń kończymy tydzień przed szkoleniem lub do wyczerpania limitu miejsc.

KRAKOWSKIE CENTRUM DIALOGU SPOŁECZNEGO
Al. Powstania Warszawskiego 6, 31 – 541 Kraków
Tel.: 124173978, Fax: 123783146 oraz 0-668-227-946
www.kcds.edu.pl , e-mail : sekretariat@kcds.edu.pl

........................................., dnia ............................

ZGŁOSZENIE1
(należy przesłać scan na adres sekretariat@kcds.edu.pl lub fax 123783146)

Temat szkolenia: „Poradnictwo socjodynamiczne”
Jednostka zgłaszająca:
Nazwa : ........................................................................................................................................
Adres : ........................................................................................................................................
Telefon: ..........................................................

Fax : ................................................................

NIP : ...............................................................
e – mail kontaktowy (informacje dot. szkolenia): ........................................................................
Uczestnicy (imię i nazwisko) :
1.

.................................................................

3. ..................................................................

2.

.................................................................

4. ..................................................................

Koszt szkolenia: 1599 zł. /osoba

Data szkolenia : 15-17/12/2021 r.

Jednocześnie upoważniam Krakowskie Centrum Dialogu Społecznego do wystawienia
faktury VAT bez podpisu
Indywidualne zapotrzebowanie dietetyczne ( jakie ? )…...............................................
…………………………………………………………………………………………
Dopłata do pokoju jednoosobowego 150 zł / doba
Dodatkowe ważne informacje:
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Uczestnik jest zainteresowany wykupieniem dodatkowego noclegu (koszt noclegu wraz ze
śniadaniem 150 PLN):
Przed szkoleniem:
Po szkoleniu:
TAK
TAK
NIE

NIE

....................................................
pieczątka, podpis osoby kierującej

1

Formularz obowiązuje od II półrocza 2018 r.

KRAKOWSKIE CENTRUM DIALOGU SPOŁECZNEGO
Al. Powstania Warszawskiego 6, 31 – 541 Kraków
Tel. 668, 227-946, Fax: (12)3783146
e-mail : sekretariat@kcds.edu.pl, www.kcds.edu.pl

Harmonogram szkolenia:

10.00 – 11.30
11.30 – 11.45
11.45 – 13.15
13.15– 14.00
14.00 – 15.30
18.00

Pierwszy dzień
Powitanie uczestników
Sesja szkoleniowa (2)
Przerwa kawowa
Sesja szkoleniowa (2)
Obiad
Sesja szkoleniowa (2)
Kolacja
Drugi dzień

7.00 – 9.00
9.00 – 10.30
10.30 – 10.45
10.45 – 13.00
13.00 - 14.00
18.00

Śniadanie
Sesja szkoleniowa (2)
Przerwa kawowa
Sesja szkoleniowa (3)
Obiad
Kolacja
Trzeci dzień
Śniadanie

7.00 – 9.00
9.00 – 10.30

Sesja szkoleniowa (2)
Przerwa kawowa

10.30 – 10.45
10.45 – 12.15

Sesja szkoleniowa (2)
Pożegnanie uczestników

12.15

Obiad

Harmonogram może ulec niewielkim zmianom czasowym.

