
 

Witamy w pierwszym z newsletterów projektów FAMICO. Niniejszy 

numer zawiera wprowadzenie do projektu, jego cele oraz planowane 

rezultaty, jak również prezentację partnerów projektu.  

 

Cel 
Głównym celem projektu jest promocja skutecznych metod doradz-

twa zawodowego, wspierających rodziców w kierowaniu karierą za-

wodową ich dzieci.  

 

W tym kontekście projekt dąży do wzmocnienia roli wzajemnych kon-

sultacji w edukacji rodziców, poszerzenia wiedzy rodziców, jak po-

móc własnemu dziecku w wyborze drogi zawodowej, zmniejszenia 

stresu młodych ludzi w związku z podejmowaniem trudnych decyzji 

dotyczących wyboru zawodu, poprawy komunikacji między rodzica-

mi i ich dziećmi w wyniku wspólnego uczestnictwa w podejmowaniu 

najważniejszych decyzji w życiu, a także zwiększenia efektywności 

wyborów zawodowych dokonywanych przez uczniów w wyniku dzia-

łania zgodnego z ich zainteresowaniami i umiejętnościami oraz anali-

zy zapotrzebowania na rynku pracy w przyszłości.  

 

FAMICO 

newsletter 

numer 1  
__________ 

W tym      
numerze: 
- Cel projektu 

- Planowane rezul-

taty 

- Wiadomości  

- Partnerstwo 

- Konferencja inau-

gurująca projekt 

___________ 

www.famico.eu 

„Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Niniejsza pu-

blikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie po-

nosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną” 

https://www.famico.eu/


Planowane rezultaty 

 Trzy PROGRAMY SZKOLENIOWE wykorzystujące zintegrowaną 

metodę kształcenia, zawierające sesje online z nauczania       

problemowego (Problem Based Learning) „Jak współpracować 

z rodzicami w kształtowaniu kariery zawodowej ich dzieci w 

określonym wieku” dla szkolnych doradców zawodowych 

(każdy dostosowany do jednej grupy wiekowej dzieci).  

 Podręcznik doradcy „Jak współpracować z rodzicami w     

kształtowaniu kariery zawodowej ich dzieci w określonym     

wieku”.   

 Poradnik rodzica „Jak pomóc dziecku w podejmowaniu decyzji 

dotyczących kariery zawodowej” z praktycznymi wskazówkami 

podzielonymi  na 3 części, dostosowane do grup wiekowych 

dzieci.  

 e-Platforma dla doradców i rodziców, będąca źródłem materia-

łów pomocniczych oraz przestrzenią służącą wymianie wiedzy i 

wzajemnej edukacji dla obu grup docelowych.  

Wiadomości 
Po pierwszym spotkaniu, które w dniach 21-22 listopada 2013 roku zorgani-

zowała w Łodzi w Polsce SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK, opracowano   

kwestionariusz służący analizie potrzeb doradców i     rodziców w zakresie    

doradztwa zawodowego dla dzieci, która jest pierwszym etapem działań 

projektowych. Badanie potrzeb będzie realizowane we wszystkich pięciu 

krajach partnerskich. 

Konferencja 
22 listopada 2013 

roku Społeczna 

Akademia Nauk 

zorganizowała  

konferencję inaugu-

rującą projekt,     

poświęconą          

wymianie doświad-

czeń partnerów w 

zakresie doradztwa 

na rzecz rodziców, 

pomagających         

swoim dzieciom w 

wyborze kariery.  

 
Konferencja      

zgromadziła wielu 

uczestników i     

prelegentów,     

których prezentacje 

dostępne są na 

stronie:  

 
www.dpf.spoleczna.pl/
index.php?

 

Zachęcamy do śledzenia na bieżąco informacji o 
postępach projektu na jego oficjalnej stronie : 
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https://www.famico.eu/


Zebrane wyniki będą pomocne do opracowania najwyższej jakości  

materiałów. W ramach tego działania zebrane zostaną również      

praktyczne zasoby, dostępne zarówno dla nauczycieli, jak i rodziców 

(podręczniki, poradniki, blogi, portale społecznościowe) oraz projekty 

UE związane z tematyką doradztwa zawodowego, a informacje te   

zostaną opublikowane na stronie projektu.  

 

 

Kolejne etapy realizacji projektu to zaprojektowanie e-platformy dla 

doradców zawodowych oraz pilotaż jej funkcjonalności. 
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Beneficjenci 

 
Główne grupy         

docelowe projektu:  

- Szkolni doradcy    

zawodowi 

- Pozaszkolni doradcy 

zawodowi 

- Trenerzy w zakresie 

doradztwa             

zawodowego 

- Uczniowie szkół   

zawodowych 

- Rodzice 

- Dzieci  

- Stowarzyszenia edu-

kacyjne i zawodowe 

- Instytucje kształce-

nia zawodowego 

- Decydenci w          

zakresie edukacji 

zawodowej 

- Instytucje rządowe 

na poziomie lokal-

nym, regionalnym, 

krajowym i            

europejskim 

 
Adres: Einwanggasse 12/5 
Tel. +43 1 5224873 0 
Faks: +43 1 5224873 77 
Mag.a Andrea 
E-mail: aes@abif.at 

 
 

Adres: Koprska 72 
Tel. +386 1 200 81 80, Faks: +386 1 200 81 99 
Marousa Goršak 
E-mail: kadis@kadis.si 

 
Adres: BAHCESEHIR UNIV. CIRAGAN CD. NO:4 
BESIKTAS, Stambuł, Turcja 
Tel. +902123810000, Faks: +902123810550 
Orhan Gokcol  
E-mail: info@bahcesehir.edu.tr 

Adres: 3 Amvrosiou Frantzi Street 
Tel. +30 211 5001690 / +30 211 5001632 
Faks: +30 210 92 20 593 
Nikolaos Moropoulos 
E-mail: info@imede.gr 

 
Adres: Mesogeion 151, Maroussi 
Tel. +30 210 61 86 000 (wewn. 634)  
Faks: +30 210 61 86 020  
Maria Koutsafti   
E-mail: m.koutsafti@doukas.gr  

Partnerstwo 
 

Społeczna Akademia Nauk 
 
Adres: ul. Sienkiewicza 9, Łódź, Polska 
Tel. +48 42 664 22 78  
Faks: +48 42 664 22 53 
Marta Kędzia - E-mail: szkolenia-dpf@spoleczna.pl  
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