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UWAGA  STUDENCI!!!  Informujemy  iż,  od  01.09.2017r.  Uniwersytet  Jana
Kochanowskiego  w Kielcach  realizuje  projekt  „Program  rozwoju  kompetencji  drogą
twórczego  rozwoju  studentów  UJK”  współfinansowany  ze  środków  Unii  Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.,  Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i
rozwoju  Działanie  3.1  Kompetencje  w  szkolnictwie  wyższym  Programu  Operacyjnego  Wiedza
Edukacja Rozwój 2014 -2020.

Celem  projektu  jest  podniesienie  kompetencji  zawodowych,  komunikacyjnych,
analitycznych  oraz  w  zakresie  przedsiębiorczości  u  min.  80  studentów/e  4     ostatnich
semestrów studiów stacjonarnych I stopnia kierunków:

-   Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, 
-  Pedagogika o  specjalności:  edukacja  wczesnoszkolna  z  gimnastyką  korekcyjno-
kompensacyjną,  edukacja  wczesnoszkolna  i  przedszkolna  z  nauczaniem języka  angielskiego,
edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną.

na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w obszarach kluczowych dla gospodarki
poprzez  realizację  certyfikowanych  szkoleń/kursów,  zajęć  warsztatowych  oraz  zadań
praktycznych w formie projektowej wdrażanych w ramach Programu Rozwoju Kompetencji
na rzecz dalszego kształcenia i/lub zatrudniania absolwentów w okresie od 01.09.2017 r. do
31.08.2020 r.

Zapraszamy do zapoznania  się  z  zasadami  udziału  w bezpłatnym projekcie,  który
oferuje pakiet działań edukacyjnych podnoszących kompetencje zawodowe, komunikacyjne,
analityczne oraz w zakresie przedsiębiorczości. 

Zaplanowane zadania w ramach projektu  dla studentów  kierunku PEDAGOGIKA o
specjalności:  edukacja  wczesnoszkolna  z  gimnastyką  korekcyjno-kompensacyjną,  edukacja
wczesnoszkolna i  przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego, edukacja wczesnoszkolna i
przedszkolna z terapią pedagogiczną:

 Wzmocnienie  kompetencji  przyszłych  pedagogów .poprzez  warsztaty,  szkolenia
certyfikowane,  zajęcia  realizowane  wspólnie  z  pracodawcami,  zajęcia  praktyczne
w formie projektowej:

1) Warsztaty Innowacyjny Program Edukacyjny
2) Szkolenie certyfikowane z zakresu Integracji Sensorycznej
3) Warsztaty Umuzykalnienie dzieci metodą Carla Orffa
4) Szkolenie certyfikowane Diagnoza w terapii integracji sensorycznej
5) Warsztaty Aktywne słuchanie muzyki metodą Batii Strauss
6) Warsztaty Prowadzenie folklorystycznych zespołów tanecznych
7) Szkolenie certyfikowane Kurs Animatora
8) Szkolenie certyfikowane Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
9) Dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami
10) Realizacja plenerowego projektu.

 Bussines Starter – warsztaty z zakresu przedsiębiorczości realizowane w formie
warsztatowej 16h/1gr/12os.* 2edycje. Zadanie wspólne dla kierunku Pedagogika i
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna.
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Celem  warsztatów  jest  wyposażenie  studentów  w  umiejętności  niezbędne   dla  skutecznej
przedsiębiorczości.  Zajęcia z  zakresu :  management,  zarządzanie projektami,  techniki prezentacji,
efektywna  praca  zespołowa  etc.  Zajęcia  zostaną  poprowadzone  w  formie  zadań  projektowych
realizowanych w grupach, wykładów i zajęć opartych na kreatywnym rozwiązywaniu problemów.

Składanie Formularzy zgłoszeniowych

Informujemy,  iż  w  terminie  03.10.2017r.  do  13.10.2017  r.  w  ramach  pierwszego  naboru
przyjmowane będą zgłoszenia studentów. Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy
dostarczyć do Biura Projektu we wskazanym wyżej terminie.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z opiekunami kierunków:

Pedagogika –Wydział  Pedagogiczny i  Artystyczny,  ul.  Krakowska 11,  pokój  nr 1.  -  mgr
Marta Mistrzyk, dr Anna Śliwińska.

Dokumenty do pobrania:

• Regulamin projektu – pobierz (kolor), pobierz (czarno biały)
• Formularz zgłoszeniowy do projektu – pobierz (kolor), pobierz (czarno biały)

http://idi.ujk.edu.pl/wp-content/uploads/2017/10/Regulamin_projektu_PRK_kolor.docx
http://idi.ujk.edu.pl/wp-content/uploads/2017/10/Formularz_zgloszenie_czb.docx
http://idi.ujk.edu.pl/wp-content/uploads/2017/10/Formularz_zgloszenie_kolor.docx
http://idi.ujk.edu.pl/wp-content/uploads/2017/10/Regulamin_projektu_PRK_czb.docx

