Szanowni Państwo,

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Toruniu wraz z Fundacją Katalyst
Education serdecznie zaprasza nauczycieli/pedagogów z Torunia oraz powiatu
toruńskiego oraz specjalistów poradni psychologiczno-pedagogicznych do udziału w
webinarze dotyczącym innowacyjnego, bezpłatnego (zarówno dla uczniów, jak też
nauczycieli) narzędzia z zakresu poradnictwa zawodowego, jakim jest MAPA KARIER.
Szkolenie poprowadzi trenerka Fundacji Katalyst Education, która rozwija to
narzędzie. MAPA KARIER ma wiele funkcjonalności, a jej wykorzystanie jest możliwe
zarówno

podczas

zajęć

z

zakresu

doradztwa

zawodowego,

na

lekcjach

przedmiotowych oraz godzinie wychowawczej.
Sama wykorzystuję MAPĘ KARIER podczas swojej pracy doradczej z Klientami
w Poradni i jestem przekonana o dużej wartości tego narzędzia oraz dodatkowych
materiałów dostępnych na platformie. Jednak kiedy pytam młodzież, z którą na co
dzień pracuję, czy znają MAPĘ KARIER, większość odpowiada „nie”. Stąd mój pomysł
na zaproszenie trenerów Fundacji Katalyst Eduaction do podzielenia się swoją wiedzą,
doświadczeniem i pomysłami na wykorzystanie MAPY KARIER w szerokim gronie
toruńskich nauczycieli, doradców zawodowych, psychologów i pedagogów szkolnych.
Spotkajmy się razem on-line by poznać bliżej MAPĘ KARIER.
Cena: bezpłatny webinar
Kiedy: 2 grudnia (czwartek) 13.00-16.00

Gdzie: on-line (link zostanie przesłany w momencie potwierdzenia zapisu na
wydarzenie)
Jak się zapisać: proszę o informację e-mail: wioleta.smiechowska@ppp.torun.pl- imię
i nazwisko uczestnika do dnia 30.11.2021r.
Zaświadczenie: poradnia wyda zaświadczenia o uczestnictwie w wydarzeniu osobom
które wezmą udział w pełnym 3 godzinnym webinarze. Informację o chęci uzyskania
zaświadczenia proszę przesłać wraz ze zgłoszeniem.

Poniżej przesyłam Państwu poszerzoną informację o webinarze oraz o osobie
prowadzącej.
W przypadku pytań proszę o kontakt mailowy.
Z poważaniem,
Wioleta Śmiechowska
psycholog i doradca zawodowy PPP w Toruniu

„MAPA KARIER – interaktywne narzędzie każdego nauczyciela”
Jesteś doradcą zawodowym i/lub nauczycielem i poszukujesz materiałów na zajęcia, które
przybliżą Twoim uczniom realia rynku pracy, a Tobie pozwolą zaoszczędzić czas? Chcesz
poznać bezpłatne i innowacyjne narzędzie, pokazujące możliwości pracy w ponad 600
zawodach?
Jeśli tak - te warsztaty są dla Ciebie. Spotkaj się z nami i dowiedz się więcej o portalu
www.mapakarier.org, który jest darmowym, otwartym zasobem edukacyjnym i powstał po to,
aby w atrakcyjny sposób poszerzać wiedzę dzieci i młodzieży o rynku pracy.
Serdecznie zapraszamy na praktyczny warsztat, podczas którego:





dowiesz się, czym jest Mapa Karier oraz dlaczego publikowane na niej materiały
to darmowe, otwarte zasoby edukacyjne;
poznasz najważniejsze funkcjonalności Mapy Karier i dowiesz się, jak z nich
korzystać na zajęciach doradczych, lekcjach przedmiotowych i godzinie
wychowawczej;
przećwiczymy gry i pomysły na lekcje opublikowane na Mapie Karier;

Na warsztaty zapraszamy przede wszystkim:





doradców zawodowych pracujących
psychologiczno-pedagogicznych;
pedagogów i psychologów;
wychowawców;
nauczycieli przedmiotowych.

w

szkołach

i/lub

poradniach

Więcej informacji:
www.mapakarier.org
Facebook.com/MapaKarier
O prowadzącej: KLAUDIA STANO
„Pracuję w fundacji Katalyst Education, w której współtworzę Mapę Karier
(https://mapakarier.org/), innowacyjną platformę edukacyjną przybliżającą uczniom
nowoczesny rynek pracy. Na co dzień rozwijam nowe funkcjonalności Mapy Karier, prowadzę
wywiady z przedstawicielami ciekawych branż dla młodzieży youtube.com/ZawodowyStream),
tworzę materiały edukacyjne oraz prowadzę webinary i warsztaty. Zajmuję się również analizą
i wizualizacją danych, pomagając fundacji w podejmowaniu trafniejszych decyzji dotyczących
rozwoju projektów. Prowadzę bloga https://jezykdanych.pl.”

