NARODOWE FORUM DORADZTWA KARIERY jest oficjalnym organizatorem i pomysłodawcą
branżowej konferencji tematycznej pod nazwą: I KONGRES KSZTAŁCENIA DUALNEGO oraz
wydarzenia towarzyszącego imprezie - warsztaty szkoleniowe o zasięgu ogólnopolskim (ponad
lokalnym) na temat: Doradztwo zawodowe w kształceniu dualnym
Uwaga : Udział w obydwu w/w przedsięwzięciach można sfinansować uzyskując dofinansowanie z
programu Polski Inkubator Rzemiosła - Zadanie 2. Rozwój i promocja kształcenia dualnego w
rzemiośle – https://niw.gov.pl/nasze-programy/polski-inkubator-rzemiosla/
Szczegóły przyznawania dotacji zawiera Regulamin Konkursu edycja 2022
https://niw.gov.pl/wp-content/uploads/2022/05/Regulamin-PIR-2022-1.pdf
Poniżej dla zainteresowanych podmiotów przedstawiamy opracowaną przez NFDK propozycję
instrukcji wypełniania danych w celu przygotowania wniosku o dofinansowanie działalności
podmiotu w tym zakresie na lata 2022- 2023 zgodnie z regulaminem konkursu.
Uwaga:
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINASOWANIE UPŁYWA w dniu 20.06.2022 r. o godzinie 14:00
W celu ubiegania się o dofinansowanie należy najpierw zarejestrować się w systemie obsługi dotacji:
https://generator.niw.gov.pl/ a następnie uzyskać dostęp do obsługi i edycji wygenerowanego
wniosku dotacyjnego poprzez wpisanie , nadanego loginu (adres e-mail) i hasła przesłanego na
wskazany adres e-mail
Miejsca zaznaczone XXXX proszę uzupełnić lub wybrać/ zaznaczyć właściwą opcję.
4. Plan i harmonogram działań zadania
Działanie 2.2 : Eventy promujące naukę zawodu w rzemiośle; Zaangażowanie organizacji
rzemieślniczych w przedsięwzięcia promujące naukę zawodu w miejscu pracy
Poddziałanie 1 : Udział w konferencji o zasięgu ogólnopolskim
Opis działania:
Przedstawiciele organizacji wezmą udział w ogólnopolskim Kongresie Kształcenia Dualnego,
poświęconym tematyce rzemiosła i kształcenia w miejscu pracy.
W roku 2022 XXXX pracowników i XXXX członków Izby/Cechu weźmie udział w wydarzeniu, któremu
patronuje Ministerstwo Edukacji i Nauki.
PROGRAM KONGRESU (ZE STRONY ORGANIZATORA WWW.NFDK.PL):
11.00 - 11.45

Otwarcie konferencji i wprowadzenie merytoryczne

11.45 - 12.30

Rządowy Program Polski Inkubator Rzemiosła jako narzędzie wsparcia kształcenia
dualnego. Fundusze Unii Europejskiej na potrzeby rozwoju edukacji zawodowej oraz
zakładów szkolących

12.30 - 14.00

Panel dyskusyjny: Oferta edukacyjna kształcenia dualnego w Polsce z perspektywy
władz państwowych oraz samorządu terytorialnego i gospodarczego.

14.00 - 14.30

Przerwa na kawę i poczęstunek

14.30 - 16.00

Kształcenie dualne: Dobre praktyki w zakresie współpracy gospodarki i edukacji oraz
strategia rozwoju.

16.00 - 16.30

Podsumowanie obrad kongresu

W celu komunikacji/dojazdu do Warszawy przedstawiciele Izby/Cechu mogą wykorzystać samochód
służbowy/prywatny jednej z oddelegowanych osób, dla którego wyliczona zostanie kilometrówka
wraz z opłatami należnymi za przejazd autostradą i parkowanie.

Grupa docelowa:
Opisać krótką charakterystykę pracowników i osób zrzeszonych w Cechu/Izbie z punktu 3.
Syntetyczny opis zadania:

Planowany termin realizacji:
01.09.2022-31.09.2023
Zakres działania realizowany przez podmiot niebędący stroną umowy:
Organizacja i prowadzenie Kongresu oraz warsztatów, realizacja usługi noclegowej i cateringowej.
Pozycje w budżecie: Kilometrówka na trasie XXXX-Warszawa (jednostka: kilometr)
Opłaty drogowe (jednostka: sztuka, cena na bramce x ilość bramek)

Działanie 2.5. : Konsultacje i szkolenia dla pracowników i członków organizacji rzemieślniczych
z zakresu prowadzenia kształcenia dualnego
Opis działania :
Przedstawiciele Izby/Cechu wezmą udział w wydarzeniu towarzyszącym Kongresowi (patrz
wyżej opis działania 2.2), jakim będą warsztaty szkoleniowe „Doradztwo zawodowe w
kształceniu dualnym” skierowane do przedstawicieli samorządu gospodarczego rzemiosła,
członków i
pracowników cechów – szkolenie typu blended learning :
- część stacjonarna warsztatów szkoleniowych : 6 godzin dydaktycznych,
- część elearningowa: 10 godz dydaktycznych.

PROGRAM WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH na temat :
Informacja zawodowa w pośrednictwie pracy w kształceniu dualnym w rzemiośle:
1. Pozyskiwanie i wykorzystanie informacji w pośrednictwie
- Metody pozyskiwania informacji
- Źródła informacji
- Selekcja informacji.
1. Wymagania pracodawców na wybranych stanowiskach
Profil osobowościowy w zawodach rzemieślniczych.
Pożądane cechy charakteryzujące kandydata do nauki zawodu i pracy w rzemiośle.
2. Opis zawodu:
- struktura charakterystyki zawodowej
- zasady prowadzenia wywiadu
3. Narzędzia do opisu zawodów
- Kwestionariusz – opisywanie zawodu.
- Kwestionariusze do opisu stanowisk pracy.
2. Analiza preferencji i predyspozycji ucznia w zawodzie w planowaniu kariery przy
wykorzystaniu elektronicznych narzędzi diagnostycznych
- Analiza skuteczności w realizacji celów zawodowych w rzemiośle / bariery
utrudniające realizację celu z wykorzystaniem e-narzędzi
- Motywacja osiągnięć
- Motywacja unikania niepowodzeń
- Mechanizm podjęcia decyzji + planowanie, przeprowadzanie symulacji komputerowych
- Konstruowanie planów działania przy pomocy narzędzi elektronicznych.
Materiały szkoleniowe: Każdy uczestnik otrzyma narzędzie multimedialne wyposażone
w zestaw modułów i testów diagnostycznych do pracy z uczniem w zawodzie.
3. Kwestionariusz do Opisu Obszarów Pracy
4. Kwestionariusz Uzdolnień Przedsiębiorczych
5. Miasteczko Zainteresowań Zawodowych (kwestionariusz zainteresowań zawodowych)
6. Nowoczesne metody w Mikrodoradztwie
7. Planowanie rozwoju zawodowego osoby z niepełnosprawnością w stopniu lekkim
8. Rola poradnictwa zawodowego w kształceniu dualnym
Uczestnikom zostanie zapewniony nocleg pomiędzy Kongresem a szkoleniem oraz wyżywienie.
Poza zdobyciem kompetencji udział w Kongresie oraz szkoleniu będzie wiązać się z możliwością

nawiązania kontaktów z organizacjami rzemieślniczymi.
Udział w szkoleniach potwierdzony zostanie autorskimi certyfikatami dla uczestników.
W 2023 roku w II edycji Kongresu Kształcenia Dualnego oraz warsztatów szkoleniowych
Doradztwo zawodowe w kształceniu dualnym, weźmie udział XXXX pracowników i XXXX osób
zrzeszonych w Izbie/Cechu.
Pozycje kosztowe analogiczne do roku 2022.
Grupa docelowa
Opisać, wkleić, krótką charakterystykę pracowników i osób zrzeszonych w Cechu/Izbie z punktu 3.
Syntetyczny opis zadania
Planowany termin realizacji : 01.09.2022-15.12.2023 r.
Zakres działania realizowany przez podmiot niebędący stroną umowy
Organizacja i prowadzenie Kongresu oraz szkoleń, realizacja usługi noclegowej i cateringowej.
Pozycje w budżecie:
Udział w szkoleniach o tematyce kształcenia dualnego (jednostka: osoba, cena: 1500 zł)
VI. Inne informacje
Nocleg i wyżywienie podczas Kongresu i warsztatów towarzyszących Uczestnikom obu wydarzeń
organizatorzy zapewnią nocleg w hotelu na ternie ośrodka szkoleniowego. Uczestnicy szkoleń
otrzymają wyżywienie: kolację po zameldowaniu (w dniu Kongresu), śniadanie i dwudaniowy obiad
w dniu szkolenia stacjonarnego. Ponadto uczestnicy będą mieli dostęp do terenów rekreacyjnych,
co pozwoli na swobodne spotkania z innymi uczestnikami szkolenia, integrację i wymianę opinii.
Cena za szkolenie obejmuje koszt noclegu i wyżywienia.

