
Bezpłatne szkolenia

z doradztwa
edukacyjno-zawodowego

dla nauczycieli

ZASIĘG TERYTORIALNY

Do udziału w bezpłatnych szkoleniach
zapraszamy nauczycieli

pracujących w szkołach i placówkach
na terenie poniższych województw*:

Organizator zakłada przeszkolenie pracowników
z połowy szkół każdego z ww. województw. 

Dla wygody uczestników
szkolenia są realizowane 

w dużych miastach każdego województwa. 

*Województwa biorące udział w projekcie są zaznaczone na zielono.

Biuro projektu: 

            doradztwo.men@projektgamma.pl 
            +48 798 152 011 
            +48 517 081 288

https://www.projektgamma.pl/szkolenia-unijne/
lista-realizowanych-projektow/doradztwo-zawodowe-w-szkolach

Szkolenia są realizowane w ramach projektów „Kształcenie kadr realizujących doradztwo 
zawodowo-edukacyjne w szkołach woj. mazowieckiego, łódzkiego, podlaskiego, 

warmińsko-mazurskiego” oraz  „Akademia doradztwa zawodowego w makroregionie I 
- woj. zachodniopomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i pomorskie”. 

Projekty są współ�nansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II. 

Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14 Rozwój 
narzędzi dla uczenia się przez całe życie.

KONTAKT

Realizator projektu: 

Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

            ul. Mysłowicka 15, 
            01-612 Warszawa

Szkolenia są realizowane na zlecenie
Ministerstwa Edukacji Narodowej

w odpowiedzi na obowiązek
prowadzenia przez szkoły

doradztwa edukacyjno-zawodowego
na każdym etapie edukacyjnym. 
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UCZESTNICY PROGRAM SZKOLENIA OFERTA

Do udziału w szkoleniach 
zapraszamy nauczycieli ze:

    szkół podstawowych, 
    techników,
    liceów, 
    szkół branżowych I stopnia.

Uczestnik nie musi być wykwali�kowanym 
doradcą zawodowym. 

W szkoleniu bierze udział tylko jedna osoba 
z danej szkoły. 

Wyjątkiem są zespoły szkół - wtedy zapraszamy 
po jednej osobie z każdego typu szkoły,

(np. jedna osoba z technikum
i jedna osoba ze szkoły branżowej).

Zajęcia obejmują kluczowe moduły:

    zmiany w kształceniu zawodowym i ich wpływ 
    na doradztwo zawodowe,
    wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego,
    monitorowanie i ewaluacja doradztwa zawodowego,
    praca z uczniami o specjalnych potrzebach 
    edukacyjnych,
    doradztwo zawodowe na wszystkich etapach 
    edukacyjnych (zgodnie z potrzebami grupy).
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Szkolenia są realizowane w odpowiedzi na obowiązek 
prowadzenia przez szkoły doradztwa 

edukacyjno-zawodowego na każdym etapie 
edukacyjnym. 

Program szkolenia został opracowany przez 
specjalistów z wieloletnim doświadczeniem 

i praktyką z tej dziedziny 
oraz zaktualizowany o najnowsze propozycje metod 

pracy i rozwiązania prawne – uwzględnia m.in. 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 16 sierpnia 2018 r. oraz 12 lutego 2019 r. 
w sprawie doradztwa zawodowego, 
obowiązujące od 1 września 2019 r.

Bezpłatne, trzydniowe szkolenie 
(20 godzin zegarowych), 
w ramach którego uczestnik ma zapewnione:

    profesjonalne prowadzenie szkolenia 
    (dwóch trenerów),
    wyżywienie i zakwaterowanie,
    materiały szkoleniowe dla uczestników 
    (teczka, notes, długopis, pendrive),
    materiały dydaktyczne,
    zwrot kosztów dojazdu na szkolenia.
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Nabór na szkolenia jest prowadzony w trybie ciągłym, 
poprzez wygodny formularz elektroniczny 

(dostępny na www projektu)
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

Szkolenia będą prowadzone
przez cały rok szkolny 2019/20, 

aż do wyczerpania limitu miejsc. 

Terminarz szkoleń jest na bieżąco
zamieszczany na stronie internetowej projektu. 
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