EINES I RECURSOS PER A L’ORIENTADOR/A
"L'orientació com a procés, no com a resultat o producte"
Aina Flores Hidalgo
PRESENTACIÓ
El següent seminari està adreçat a ORIENTADORS I ORIENTADORES -pedagogs/gues i psicopedagogs/gues- i a
professionals de l’orientació en general, per donar a conèixer el concepte de PROJECTE VITAL, analitzant els
aspectes professionals i/o personals amb igual importància durant l'assessorament i atenció individualitzada de les
persones que segueixen un procés d'orientació.
OBJECTIU
 Millorar l’atenció personalitzada dels usuaris/usuàries, fent ús d’eines i recursos que fomentin
l’autoconeixement i el procés de decisió personal, acadèmic i/o professional.
METODOLOGIA
Seminari de caràcter teòric-pràctic, adreçat a professionals de l'orientació: la sessió tindrà una part d'explicació
teòrica i en gran percentatge, una metodologia dinàmica i pràctica per assolir coneixements sobre un procés
d'orientació, fent ús d’eines i recursos que després seran aplicables a l’atenció personalitzada amb l’usuari/usuària.
CONTINGUTS
 PROCÉS D’APRENDRE A PRENDRE DECISIONS: com a part del procés de desenvolupament del projecte vital.
 Rol del/de la professional de l'orientació en el procés d'orientació
 La importància d'identificar prèviament els objectius, cal organitzar i planificar els passos per arribar al seu
compliment. Implica gestionar els èxits i frustracions que es deriven de les decisions.
 Perspectiva al llarg de la vida, tant en l'àmbit personal com el professional, passant per totes les etapes del
cicle vital, amb l'objectiu d'adquirir i gestionar les competències en la construcció del projecte vital.
 APODERAMENT: concepte que deriva del terme 'empowerment'.
 En el context d’orientació, defineix la responsabilitat de les persones per guiar i gestionar lla pròpia vida. Es
tracta d'assolir el control per decidir, fer i desfer en el seu projecte vital.
 Els/les orientadors/es acompanyen durant la presa de decisions però no poden decidir per la persona.
 Cal fomentar en les accions d'orientació, l'autonomia dels assessorats en la conducció del seu projecte.
 Coneixement d'un mateix: identificar els elements i trets característics del perfil, en un context personal i/o
professional.
EXPERTA


Aina Flores Hidalgo. Pedagoga, experta en Orientació i Inserció laboral. Membre Xarxa Experts COPEC.

DATES I HORARI
 Dimarts 9 de juliol de 2019, de 16 a 20h. Hores totals: 4
LLOC
 Seu COPEC-BARCELONA, Av. Mistral, 20 bis, entresòl 2. 08015 de Barcelona. >Com arribar
PREUS
• 50€ Col·legiats/des i estudiants afiliats/des
• 50€ Col·legiats/des Col·legis membres de la Intercol·legial
• 65€ No Col·legiats/des

INSCRIPCIONS: www.pedagogs.cat/cursos.asp
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