SZKOLENIA Z DORADZTWA
EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO
ROZWIJANIE KOMPETENCJI KADRY DYDAKTYCZNEJ
W ZAKRESIE DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO
(MAKROREGION IV)
WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE, MAŁOPOLSKIE, PODKARPACKIE I ŚWIĘTOKRZYSKIE

AKTUALNE WYTYCZNE
UMOWA Z MINISTERSTWEM
EDUKACJI NARODOWEJ
Nasz projekt realizowany jest na podstawie umowy
z Ministerstwem Edukacji Narodowej.
Nasza firma wygrała konkurs na realizację projektu na
zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój.

Treści przekazywane na szkoleniu to zbiór komplementarnych
narzędzi umożliwiających prowadzenie zajęć z doradztwa
edukacyjno-zawodowego zgodnie z aktualnymi wytycznymi
Ministerstwa Edukacji Narodowej.

PRZESZKOLENI TRENERZY
Podczas każdego szkolenia uczestnicy mają kontakt z
trenerem, który został przeszkolony w zgodzie z certyfikacją
ORE. Dodatkowo naszymi trenerami są osoby tworzące
program z doradztwa zawodowego na zlecenie Ministerstwa
Edukacji Narodowej.

DLA KOGO
SKIEROWANE JEST
SZKOLENIE?
Na nasze szkolenia zapraszamy
dowolnego nauczyciela ze szkoły
podstawowej, liceum ogólnokształcącego,
technikum lub szkoły branżowej I stopnia.

CO OTRZYMUJE SZKOŁA
Bezpłatnie przeszkolonego doradcę zgodnie z wytycznymi
MEN;
Pewność, że prowadzi doradztwo na najwyższym poziomie
(jednolity program Ośrodka Rozwoju Edukacji na wszystkich
szkoleniach);
Zadowolonych absolwentów świadomie wybierających
swój zawód;
Usatysfakcjonowanych nauczycieli, którzy wiedzą jak
prowadzić zajęcia z doradztwa.

CO OTRZYMUJE DORADCA
ZAWODOWY
Praktyczne informacje od doświadczonych trenerów;
Merytoryczną wiedzę;
Informacje o sposobach uzyskania kwalifikacji
zgodnych z potrzebami rynku;
Gotowe narzędzia do wykorzystania w pracy z
młodzieżą;
Znajomość programów szkoleniowych, w tym elearningowych;
Wymianę doświadczeń z osobami z branży;
Bezpłatne przeszkolenie i podniesienie swoich
kwalifikacji;
Miło spędzony weekend w 3* hotelu.

KALENDARZ SZKOLEŃ

MIEJSCE SZKOLENIA
Województwo podkarpackie:
Hotel Nowy Dwór w Świlczy
Województwo lubelskie:
Hotel Notabene w Świdniku/Hotel Montis w Poniatowej
Województwo małopolskie:
Hotel Dobczyce w Dobczycach
Województwo świętokrzyskie:
Hotel Ameliówka w Mąchocicach Kapitulnych

ZAPEWNIAMY
odbycie szkolenia w hotelach o standardzie
min. 3 -gwiazdkowym;
przeszkolenie przez doświadczoną kadrę
trenerską;
potwierdzenie nabytych kompetencji
poświadczonych certyfikatem;
zakwaterowanie, pełne wyżywienie,
wyposażone sale szkoleniowe;
materiały szkoleniowe na pendrive,
dodatkowo teczka, notes, długopis;
zwrot kosztów dojazdu.

JAK WYGLĄDA SZKOLENIE?

KONTAKT DO ZESPOŁU
PROJEKTOWEGO
doradztwo.men@syntea.pl
Koordynator projektu:
Anna Zmysłowska
+48 797-586-435
anna.zmyslowska@syntea.pl
Ludmiła Niedźwiadek
+48 512-917-177
ludmila.niedzwiadek@syntea.pl
Michalina Kwiatek
+48 511-470-277
michalina.kwiatek@syntea.pl
Kontakt tel. od pon. do pt. od 8 do 16

REJESTRACJA DO
PROJEKTU
1. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego pod
adresem:
https://projekty.syntea.pl/doradztwo
2. Przesłanie skanu podpisanych dokumentów
rekrutacyjnych na podany adres e-mail
3. Telefoniczna informacja od konsultanta w
sprawie ustalonego terminu i miejsca
szkolenia.
@szkoleniadoradztwozawodowe
@syntea_szkoleniadoradztwo

