Specjaliści rynku pracy (semestr I) - propozycje tematów prac semestralnych
1. Tradycyjne i nowe metody pośrednictwa pracy;
2. Dobre praktyki w pośrednictwie pracy;
3. Metody pracy szkolnego doradcy zawodowego;
4. Metody pracy w poradnictwie zawodowym;
5. Poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych;
6. Przygotowanie i realizacja rozmowy doradczej w pracy doradcy zawodowego;
7. Etyka w pracy doradcy zawodowego;
8. Metody pracy grupowej w doradztwie zawodowym;
9. Metody pracy europejskiego doradcy zawodowego;
10. Diagnozowanie kompetencji w poradnictwie zawodowym;
11. Dobre praktyki w poradnictwie zawodowym;
12. Pomoc osobie długotrwale bezrobotnej;
13. Komunikacja w pracy doradcy zawodowego;
14. Metody kreatywne w przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu;
15. Praca doradcy zawodowego w środowisku wielokulturowym;
16. Metody warsztatowe i interaktywne w szkoleniach;
17. Istota i metody ewaluacji szkoleo;
18. Diagnozowanie potrzeb szkoleniowych i planowanie szkolenia;
19. Zasady uczenia się dorosłych;
20. Specyfika szkoleo internetowych;

Przykładowe źródła:
Baza lektur umieszczonych na następujących stronach www:
http://euroguidance.pl/
http://euroguidance.pl/ksiazki/
http://www.eurodoradztwo.praca.gov.pl/
http://www.eurodoradztwo.praca.gov.pl/publikacje/praca/zeszyty-informacyjno-metodycznedoradcy-zawodowego
http://www.eurodoradztwo.praca.gov.pl/publikacje/edukacja
M. Silberman, Metody aktywizujące w szkoleniach, Wolters Kluwer, Polska, Krajów 2006;
+ lektury tematyczne z syllabusa i wszelkie inne znalezione samodzielnie.
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Wymogi dotyczące pracy semestralnej
 W pracy należy wykorzystad co najmniej trzy źródła (mogą to byd książki, rozdziały
w książkach, artykuły w czasopismach, Internecie itp.);
 Przy powoływaniu się na źródła (a szczególnie przy cytowaniu) należy stosowad przypisy
dolne wraz ze wskazaniem autora, tytułu, wydawnictwa, roku wydania oraz numeru strony
przywoływanego źródła;
 Praca powinna mied wprowadzenie, rozwinięcie i zakooczenie (podsumowanie i wnioski);
 We wprowadzeniu należy szczegółowo omówid zawód rynku pracy, którego dotyczy praca;
 W rozwinięciu należy konkretnie odnieśd się do szczegółowego tematu pracy, rozwijając
najważniejsze wątki, wskazując na główne problemy/zagadnienia, podając przykłady itp.;
 W zakooczeniu należy sformułowad najważniejsze ustalenia, zaprezentowad wnioski
z przeprowadzonej analizy i podzielid się własnymi spostrzeżeniami dotyczącymi tematu
pracy;
 Praca powinna zostad podzielona na podrozdziały (śródtytuły);
 Praca powinna byd podzielona na akapity;
 Na koocu pracy powinna byd zamieszczona bibliografia (wykorzystane źródła);
 Praca powinna liczyd 8-10 stron (Times New Roman, 12 pkt, odstęp 1,5);
 Jeden temat może byd wybrany przez maksymalnie 2 osoby, przy czym każda z tych osób
piszę samodzielną niezależną pracę na ten temat;
 Można wskazad własną propozycję tematu pracy semestralnej, należy ją jednak wcześniej
skonsultowad z prowadzącym;
 Termin: Pracę należy złożyd w wersji wydrukowanej na zajęciach 16 stycznia 2019 r. a także
przesład we wspomnianym terminie w wersji elektronicznej na adres l.lotocki@uw.edu.pl
(plik należy zatytułować nazwiskiem oraz dopiskiem SRP, np. Iksioski_SRP).
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