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POTRZEBY
 
 
Jak pomagamy nauczycielom w doradztwie zawodowym w szkole?
 
W jaki sposób doradztwo zawodowe udzielane przez nauczycieli pomaga motywować uczniów do nauki i szukania
pracy?
 
Europejski projekt REFORM, realizowany w ramach programu Erasmus + UE – KA2 Partnerstwa Strategiczne,
dotyczy rozwoju wiedzy oraz umiejętności zawodowych nauczycieli w celu zapewnienia uczniom lepszych możliwości
edukacji i zwiększenia ich szans na zatrudnienie poprzez zwiększenie ich motywacji oraz chęci rozwoju osobistego.
Podczas dwuletniego projektu partnerzy z 7 różnych organizacji i 6 różnych krajów przetestują, dostosują i wdrożą
innowacyjne praktyki, które pomogą rozwijać umiejętności potrzebne nauczycielom w ich pracy, jako doradców
zawodowych, realizując szereg szkoleń i działań wspierających.

KLUCZOWE DZIAŁANIA

W dniach 3 i 4 czerwca 2019 r. partnerzy projektu REFORM spotkali się w Pyrgos (Grecja), aby omówić postępy w
opracowywaniu zintegrowanej metodologii w zakresie doradztwa zawodowego w szkołach, która obejmie wybrane
najlepsze praktyki z całej Europy, a także szereg porad dotyczących pracy z różnymi uczniami w grupach wiekowych
12–14, 14–16 oraz 16–18 lat. Tak zwany „CC-Box” będzie zawierał materiały edukacyjne i zasoby, które będą mogły
zostać wykorzystywane przez nauczycieli w celu zapewniania doradztwa zawodowego. Materiały zostaną
przetłumaczone na 6 różnych języków.
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KOLEJNE DZIAŁANIA

W lutym 2020 roku, po czterech nauczycieli z każdego kraju partnerskiego spotka się w Portugalii, aby wziąć udział w
szkoleniu w zakresie stosowania zintegrowanej metodologii uczenia się z narzędziami i metodami w zakresie
doradztwa zawodowego. Chcemy, aby nauczyciele mieli okazję zdobyć nową wiedzę i podstawowe narzędzia na cele
doradztwa zawodowego na poziomie podstawowym, aby móc następnie spotkać się z uczniami i prowadzić sesje
poradnictwa grupowego. Przeszkoleni nauczyciele będą mogli następnie dzielić się ze swoimi kolegami tym, czego
się nauczyli i rozpowszechniać wyniki projektu. 

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

Obserwuj nas na:
 

facebook.com/REFORMErasmus
 

i podziel się z nami swoimi doświadczeniami! 

Aby dowiedzieć się więcej o CC-Box i otrzymać kopię rezultatów projektu, wyślij wiadomość na info@119su.bg lub
stamatov2001@abv.bg

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the
authors, and the Commission cannot be held responsi ble for any use which may be made of the information contained therein.
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