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UCZEŃ Z PASJĄ - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w
wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych to projekt współﬁnansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Miasto Poznań w
partnerstwie z Narodowym Forum Doradztwa Kariery. Celem naszego projektu jest wsparcie
co najmniej 4 000 uczniów i 480 nauczycieli z 80 szkół podstawowych oraz gimnazjalnych, dla
których ogranymi prowadzącymi są 22 jednostki samorządu terytorialnego z terenu 21 gmin
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania.
NAUCZYCIEL Z PASJĄ to czwarte z pięciu zadań tego projektu - tym razem kierowane do
nauczycieli. Poprzez współpracę i szkolenia chcemy podwyższać kompetencje pedagogiczne
i dydaktyczne nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych, doradców zawodowych
oferując 16 godzinne szkolenia przygotowujące do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych.
Dzięki tym krótkim formom szkoleniowym zapewnimy, że zajęcia prowadzone metodą
eksperymentu będą ciekawsze wykorzystując nowe wyposażenie szkoły a zajęcia rozwojowe,
wyrównawcze i kompensacyjne pomogą rozwiązywać w praktyce problemy uczniów poprzez
zastosowanie nowych metod edukacyjnych, ciekawych scenariuszy zajęć oraz ćwiczeń.
Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego tworzony w każdej szkole pozwoli
nauczycielom i doradcom dzielić się dobrymi pomysłami na prowadzenie ciekawych zajęć
przedmiotowych i pozalekcyjnych pozwalających uczniom dobrze przygotować się do dalszej
edukacji w szkole średniej oraz rozwoju kariery zawodowej.
Oferta 60 godzinnych szkoleń specjalistycznych powiązana jest z ofertą zajęć dla uczniów w
takich obszarach jak metody pracy z uczniem niepełnosprawnym, psychoedukacja i socjoterapia
w praktyce, praca z uczniem zdolnym, doradztwo zawodowe. Studia podyplomowe mogą być
instrumentem dostosowania się kadry dydaktycznej szkoły do wyzwań reformy oświatowej.
Oferta szkoleń i studiów podyplomowych w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019
kierowana jest do wszystkich nauczycieli 80 szkół objętych wsparciem projektu. Udział
nauczycieli w szkoleniach, sesjach doradztwa metodycznego czy w studiach podyplomowych z
oferty projektu jest bezpłatny. Szczegółowa oferta szkoleń i studiów podyplomowych dostępna
jest na stronie internetowej projektu.
www.uzp.poznan.pl
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