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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.
KARIERA Z PASJĄ, czyli doradztwo zawodowe to ostanie z pięciu zadań tego
projektu spinające klamrą efekty Twojego udziału w zajęciach wyrównawczych, rozwojowych
lub kompensacyjnych. Specjalnie zaprojektowane doradztwo pozwoli Ci lepiej zrozumieć Twoje
talenty oraz mocne i słabe strony ujawniające się w szkole na lekcjach przedmiotowych ale także
w ramach zajęć pozalekcyjnych lub wtedy gdy oddajesz się swoim pasjom lub zainteresowaniom.
Korzystając z oferty dowolnych zajęć pozalekcyjnych w projekcie otrzymasz internetowe
indywidualne konto e-klienta z dostępem do 12 e-kwestionariuszy, które rozwiążesz w
dowolnym i wygodnym dla Ciebie czasie na telefonie lub na komputerze w szkole a następnie
otrzymasz mailem przygotowaną specjalnie dla Ciebie interpretację Twoich wyników. Następnie
umówisz się na wirtualne spotkanie i konsultacje z psychologiem z wykorzystaniem
komunikatora internetowego, telefonu, maila czy indywidualnej rozmowy na forum.
Zaprojektuj swoją karierę korzystając z warsztatów rynku pracy realizowanych w Twojej szkole
oraz z indywidualnego doradztwa zawodowego w ramach 2 godzin a otrzymasz nowoczesny
pakiet materiałów doradczych w formie segregatora indywidualnego planu działań z pakietem
kwestionariuszy, ćwiczeń czy informacji na temat edukacji i rynku pracy w regionie. Poszukaj
Szkolnego Punktu Informacji i Kariery SPInKa i zapytaj już dziś o swoje: Portfolio Kariery.
Oferta doradztwa zawodowego i psychologicznego kierowana jest w roku szkolnym 2017/2018
do uczniów z klas VII szkoły podstawowej oraz II i III gimnazjum a w roku szkolnym 2018/2019
do uczniów z klas VII i VIII szkoły podstawowej oraz III gimnazjum. W pierwszej kolejności
obejmiemy wsparciem uczestników zajęć pozalekcyjnych, dlatego już dziś zapisz się na zajęcia
wyrównawcze, rozwojowe lub kompensacyjne. Szukaj kolorowych plakatów projektu.
www.uzp.poznan.pl

doradztwo
zawodowe i kariery

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

zapraszamy na:
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informacja i zapisy:
na stronie projektu www.uzp.poznan.pl
u wychowawcy klasy lub pedagoga szkolnego
lub u osoby wskazanej w kontakcie poniżej
kontakt:
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