
 

 

 

Szanowana Pani, Szanowny Pan Dyrektor 

Szkoły podstawowe na Mazowszu (wszystkie) 

Szanowni Państwo! 

Pragniemy zachęcić Was do udziału w projekcie pt. "Kształcenie zawodowe szansą zdobycia atrakcyjnego 

zawodu", realizowanego na Mazowszu przez Fundację Teraz Mazowsze i Niepubliczną Placówkę Oświatową 

EDUCO.  

Czas pandemii to okazja do skorzystania z niekonwencjonalnego szkolenia w Internecie. Znaleźliśmy się  na 

trudnym dla pedagogów i placówek oświatowych zakręcie. Panująca pandemia ograniczyła normalny kontakt z 

uczniami, a szczególnie z uczniami ostatnich klas, stojącymi przed wyborem dalszej edukacji.  Niedoceniana rola 

nauczycieli i wychowawców, a szczególnie szkolnych doradców zawodowych, skłoniła nas do przypomnienia 

zrealizowanego przez pięciu laty szkolenia "na odległość", a poświęconemu doradztwu zawodowemu. Wówczas 

program adresowany był do szkolnych doradców zawodowych oraz wychowawców i nauczycieli szkół 

gimnazjalnych. Dzisiaj adresujemy go do wszystkich nauczycieli, rodziców i opiekunów, gdyż  od nich wiele 

zależy by wybór dalszej nauki lub pracy był wyborem świadomym młodzieży. Wyborem na który ma wpływ 

zarówno rodzina, koledzy i koleżanki, jak również ulubiony . nauczyciel. 

Zarówno wykłady, filmy jak i konsultacje będą emitowane codziennie przez dwa tygodnie. Na platformie 

edukacyjnej   terazmazowsze.edu.pl   od 16.11.2020 r. w godz. 18.00 -21.00 będzie można obejrzeć i wysłuchać 

jednego z siedmiu wykładów  dot. wyboru ścieżki kariery i przyszłego zawodu. W ramach szkolenia pokażemy 

również  filmy przybliżające zawody branży budowlanej, turystycznej, hotelarsko - gastronomicznej i rolniczej. 

Cały kurs składa się z siedmiu wykładów oraz czterech filmów. Po każdej emisji skorzystać można będzie z 

konsultacji on-line z autorem wykładów, psychologiem i doradcą zawodowym - Wojciechem Kreftem, 

wykładowcą akademickim, ekspertem Komisji Unii Europejskiej (Lifelong Guidance Expert Group), autorem 

raportów i analiz dotyczących poradnictwa zawodowego i rynku pracy (m.in. dla OECD, Word Bank, Komisja 

UE). 

Zachęcamy do wzięcia udziału w naszym szkoleniu oraz sprawdzenie swojej wiedzy w teście na zakończenie 

szkolenia. Nauczyciele, którzy  prawidłowo odpowiedzą na co najmniej 20 z 30 testowych pytań, otrzymają 

Certyfikaty uczestnictwa w szkoleniu wydany przez NPO EDUCO. 

Z poważaniem 

Zbigniew Szumera   dr Agnieszka Dybowska 
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