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WSTĘPNY PROGRAM WIZYTY: 

1 Dzień roboczy: 
 Przyjazd,  

 zakwaterowanie,  

 kolacja powitalna. 

2 Dzień roboczy: 
 Przedstawienie i omówienie programu wizyty ze wskazaniem na 

elementy o charakterze edukacyjnym omawiane na codziennych, 

popołudniowych sesjach  warsztatowych podsumowujących każdy 

dzień wizyty, w kontekście opracowania oferty budowania własnej 

ścieżki kariery zawodowej w dwóch obszarach: kształcenia 

nauczycieli oraz kształcenia uczniów w kontekście wdrażanej reformy 

oświatowej.  

 Prezentacje: polskich uczestników projektu, instytucji goszczących, 

Fińskiego systemu edukacji, przedstawicieli Jyväskylä Educational 

Consortium oraz Jyväskylä University of Applied Sciences 

 Prezentacja 1  

Kwalifikacje zawodowe a kompetencje fińskich nauczycieli.  

 Wycieczka po Jyväskylä 

3 Dzień roboczy: 
 Prezentacja 2 

Indywidualizacja kompetencji a proces doskonalenia kwalifikacji 

zawodowych nauczycieli. 

 Prezentacja 3  

Indywidualizacja w praktyce (z uwzględnieniem fazy aplikowania 

oraz przygotowującego kursu doskonalącego). 

4 Dzień roboczy: 

 Prezentacja 4 
Lifelong Guidance; Umiejętność kierowania własną karierą;  

 Prezentacja 5  
Indywidualizacja i wskazówki. 

Zaplanowane na ten dzień prezentacje, wyklady odbędą się na  na 

Universytecie w Jyväskylä 

5 Dzień roboczy: 

 Prezentacja 6  
Wytyczne i modele do współpracy z życia zawodowego 

Wizyta w przedsiębiorstwach lokalnych. Sesja podsumowująca pierwszy 

tydzień pobytu. 



 

6 Dzień roboczy: 

 Prezentacja 7 
Rozwój pedagogiczny nauczycieli kształcenia zawodowego  

 

Szkolenie nauczycieli w kontekście zmieniających się standardów pracy 

zawodowego. (Nowoczesne koncepcje i metody nauczania przedmiotów 

zawodowych z wykorzystaniem ICT.)  

Wyklady odbędą się in Jyväskylä University of Applied Sciences 

7 Dzień roboczy: 

 Prezentacja 8 
Rozwój pedagogiczny nauczycieli kształcenia zawodowego (c.d)  

Kontynuacja edukacji i rozwoju zawodowego nauczycieli, mająca za zadanie 

zaprezentowanie systemów edukacyjnych i przykładów dobrej  praktyki 

mające na celu wykorzystanie nowoczesnych koncepcyjnych i 

technologicznych rozwiązań opartych na potrzebach rynku pracy.  

Wyklady odbędą się in Jyväskylä University of Applied Sciences. 

8 Dzień roboczy: 

 Prezentacja 9 
Badania, rozwój, innowacje 

Wykład w kontekście opracowania oferty budowania własnej ścieżki kariery 

zawodowej w dwóch obszarach: kształcenia nauczycieli oraz kształcenia 

uczniów w kontekście wdrażanej reformy oświatowej . 

Wyklady odbędą się in Jyväskylä University of Applied Sciences. 

 Wizyta w Jämsä College. 

9 Dzień roboczy: 
 Warsztaty dla różnych obszarów edukacji (zgodnie z 

zainteresowaniami uczestników); 

 Praca nad opracowaniem raportu końcowego. 

 Kolacja pożegnalna 

10 Dzień roboczy: 
 Podsumowanie wizyty, 

 Prezentacja raportu końcowego, 

 Wyjazd. 

 

 

 

Welcome to Central Finland, 
 Learning Region of Human Technology! 


