Program ramowy warsztatów
wdrożeniowych DUAL

Program szczegółowy 2-dniowego szkolenia dla użytkowników typu a) oparty będzie
o następujący program ramowy:
•
•

•

•

•

•

omówienie jednego lub więcej z raportów regionalnych (w zależności od liczby
województw z jakich pochodzą uczestnicy warsztatów), które powstały w Projekcie
wytyczne tworzenia nowych programów nauczania lub też modyfikacji istniejących
programów nauczania, aby wypełnić postulat kształcenia dualnego we współpracy z
lokalnymi/regionalnymi pracodawcami, CKP, m.in. z użyciem produktów Projektu –
wytyczne będą przeznaczone dla kadry szkolenia lub kształcenia zawodowego lub
Dyrektorów szkół i innych placówek kształcenia i szkolenia biorących udziału w
warsztatach z użyciem informacji z 16 raportów regionalnych, które powstały w
Projekcie
używanie platformy na urządzeniach: komputera stacjonarnego/typu laptop oraz
mobilnych typu tablet/smartphone (min. główne obszary, FAQ, pomoc, zakładanie i
używanie konta użytkownika, udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, porady
ekspertów, linkownia, bazy instytucji, główne produkty cyfrowe na platformie,
używanie przez użytkowników zalogowanych i niezalogowanych)
używanie szkoleń e-learning (warunki techniczne, nawigacja po e-learningu, 5
modułów szkoleń, 8 dodatków do modułów, 3 instrukcje multimedialne, generowanie
certyfikatu, testy wiedzy, używanie przez użytkowników zalogowanych i
niezalogowanych)
używanie narzędzia diagnostycznego na platformie (instrukcja dla doradcy
zawodowego, używanie w wersji on-line i off-line, korzystanie z Kalkulatora
generowania wyników obliczeń, używanie przez użytkowników zalogowanych i
niezalogowanych)
korzystanie z cyfrowego przewodnika po platformie w sekcji „Pomoc”

Program szczegółowy 2-dniowego szkolenia dla użytkowników typu b) oparty będzie
o następujący program ramowy:
•
•

•

•

•

•

omówienie jednego lub więcej z raportów regionalnych (w zależności od liczby
województw z jakich pochodzą uczestnicy warsztatów), które powstały w Projekcie
wytyczne użycia produktów Projektu w pracy doradcy zawodowego/edukacyjnego/life
coacha/mentora/tutora pomagające im w obsłudze ściśle określonej grupy klientów:
uczniów i absolwentów placówek kształcenia i szkolenia zawodowego w wieku
powyżej 18r.ż. oraz młodzieży tzw. NEET (z angielskiego – nie uczącej się, nie szkolącej
i nie pracującej) powyżej 18r. ż.
używanie platformy na urządzeniach komputera stacjonarnego/typu laptop oraz
mobilnych typu tablet/smartphone (min. główne obszary, FAQ, pomoc, zakładanie i
używanie konta użytkownika, udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, porady
ekspertów, linkownia, bazy instytucji, główne produkty cyfrowe na platformie,
używanie przez użytkowników zalogowanych i niezalogowanych)
używanie szkoleń e-learning na platformie (warunki techniczne, nawigacja po elearningu, 5 modułów szkoleń, 8 dodatków do modułów, 3 instrukcje multimedialne,
generowanie certyfikatu, testy wiedzy, używanie przez użytkowników zalogowanych i
niezalogowanych)
używanie narzędzia diagnostycznego na platformie (instrukcja dla doradcy
zawodowego, używanie w wersji on-line i off-line, korzystanie z Kalkulatora
generowania wyników obliczeń, używanie przez użytkowników zalogowanych i
niezalogowanych)
korzystanie z cyfrowego przewodnika po platformie w sekcji „Pomoc”

