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Szanowne Uczestniczki i Szanowni Uczestnicy projektu! 

 

 Instytut Rynku Pracy  - Fundacja Nowy Staw ma zaszczyt zaprosid na Seminarium Dobrych Praktyk 

podsumowujące Projekt „Kariera młodych w Twoich rękach”, które odbędzie się w dniu 28 kwietnia 

2011r. w godz. 11:00 – 13.30 w Hotelu Dal w Kielcach. 

 Celem spotkania jest podsumowanie projektu oraz przekazanie dobrych praktyk, które udało się 

wypracowad w czasie jego trwania. Będziecie Paostwo mieli możliwośd zapoznania się z  ciekawymi 

rozwiązaniami z zakresu: prowadzenia działao profilaktycznych oraz szkolnego doradztwa zawodowego. 

Poznają Paostwo również najskuteczniejsze i najlepsze metody pracy z wykorzystaniem nowoczesnych 

technologii. 

 Prelegentami w czasie seminarium będą trenerzy, przedstawiciele placówek edukacyjnych i 

Europejskiego Domu Spotkao – Fundacji Nowy Staw. Tematy prezentacji zostały dobrane w taki sposób by 

wszyscy uczestnicy mogli wzbogacid swoją wiedzę a dodatkowy czas przeznaczony na dyskusję pozwoli na 

wymianę doświadczeo.  

 Mamy nadzieję, że seminarium pozwoli także na wytyczenie ścieżek naszej przyszłej współpracy.  

Europejski Dom Spotkao w ramach realizacji swojej misji jest otwarty na współpracę ze szkołami w 

działaniach związanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dzięki naszym rozwiązaniom Paostwa 

szkoła może łatwiej otrzymad dotację, zrealizowad projekt, a następnie skutecznie go rozliczyd.    

  

W razie jakichkolwiek pytao – prosimy o kontakt: Jakub Kubiec,  tel./faks 041 336 11 21 

Prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego mailem lub faksem: j.kubiec@eds-fundacja.pl do 20 

kwietnia 2011 roku.     

Ilośd miejsc ograniczona – decyduje kolejnośd zgłoszeo. Udział w seminarium jest bezpłatny. 

Szczegóły na temat Projektu na stronie internetowej: www.irp-fundacja.pl 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium. 

Z poważaniem,  

Jakub Kubiec 

sp. do spraw organizacji szkoleń  
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PLAN PRZEBIEGU SEMINARIUM 

„Kariera młodych w Twoich rękach” 

28.04.2011 r., Hotel Dal, ul. Piotrkowska 12 Kielce 

 

Lp. Godzina Temat prezentacji 

1. 10.45-11.00 Rejestracja uczestników i uczestniczek seminarium   

2. 11:00-11:15 
Magdalena Soprych, Jakub Kubiec- Przywitanie uczestników seminarium. 

Podsumowanie projektu z uwzględnieniem jego najważniejszych rezultatów. 

3. 11:15-11:30 
Anna Moskwa- Europejski Dom Spotkao- Fundacja Nowy Staw jako partner dla szkół w 

realizacji projektów w województwie świętokrzyskim.  

4. 11:15-11:30 Agnieszka Kania-  Język żyrafy, czyli porozumiewanie się w profilaktyce agresji i 
uzależnieo. 

 11:30:11:45 Przerwa na kawę 

5. 11:45-12:00 
Ela Kordecka-  Uwzględnienie potrzeb młodzieży niepełnosprawnej w szkolnym 

programie doradztwa zawodowego.  

8. 12:00-12:15  
Katarzyna Piwowarczyk- Doradca zawodowy w szkole- przykład dobrych działao w 

Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach. 

9. 12:15-12:30  Krzysztof Łysak-  Praktyczne pomysły na wykorzystanie nowoczesnych technik 

informatycznych w szkole.  

10. 12:30-13:00 Dyskusja (moderator: Jakub Kubiec)  

11. 13:00 Zakooczenie Seminarium, obiad.  


