CREANT FUTUR AMB L'FP

2 Cursos on-line al nostre web, dirigits cada un d'ells a
diferents professionals, però a tots els unirà el mateix objectiu.
DIRIGITS A
Curs 1. Orientadors i Orientadores de secundària i
batxiller, del Labora i ADL del nostre territori.
Curs 2. Professorat de secundària i batxiller
OBJECTIUS
Posar en valor l'FP i prendre consciència de la necessitat
d'aquesta formació davant l'escenari canviant en el mercat
laboral.
Reconéixer el paper mentor del professorat a l'Aula.
Proporcionar recursos, tècniques i estratègies útils per a
tindre tota la informació actualitzada referent a la formació
professional.
Conéixer les necessitats d'ocupacions del mercat laboral,
tendències en el territori i l'oferta de la formació professional
relacionada.
Adquirir habilitats d'orientació a través de la pràctica amb
exemples reals.
Compartir les necessitats cap a una orientació fonamentada
en la realitat laboral actual i futura.
METODOLOGIA I ACTIVITATS
Metodologia activa i interactiva, amb exercicis i estudis
de casos pràctics.
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CONTINGUTS
Curs 1. Dirigit cap l'Orientació
Procediment, estratègies i tècniques per a una orientació cap a la FP.
Ocupabilitat dels cicles formatius.
Guia de recursos: itineraris acadèmics, reconeixement de crèdits i
homologacions, matriculacions i accessos, FP Dual, Erasmus +, formació en
centres de treball, sistema nacional de qualificacions, certificats de
professionalitat, programa de garantia juvenil.
Resolució de casos pràctics d'orientació cap a la FP.
Curs 2. Dirigit cap el Professorat
Ocupabilitat dels cicles formatius.
Dossier d’activitats per a treballar al centre: amb alumnat, famílies i
docents.
Guia de recursos: itineraris acadèmics, reconeixement de crèdits i
homologacions, matriculacions i accessos, FP Dual, Erasmus +, formació en
centres de treball, sistema nacional de qualificacions, certificats de
professionalitat, programa de garantia juvenil.
Resolució de casos pràctics; posada en marxa d'activitats a l'aula.

DATES I HORARIS
Curs 1. Dirigit cap l'orientació
24 de novembre, 2h on-line en directe.
25 de novembre, 2h teleformació.
26 de novembre, 2h on-line en directe.

Curs 2. Dirigit cap el Professorat
01 de desembre, 2h on-line en directe.
02 de desembre, 2h teleformació.
03 de desembre, 2h on-line en directe.

l'Horari de les classes on-line és de 17:00 h a 19:00 h, es
realitzaran en directe per afavorir la interacció amb el grup.

INSCRIPCIONS I MÉS INFO
Inscriu-te al WEB d'Actaio.

http://actaio.ajuntament-ontinyent.es/formacion-actaio/

Si vols saber tot el que estem fent busca-ns a:

