ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE
MENTORÓW
"Najbardziej niezmiennym i ważnym pytaniem życia jest: Co robisz dla innych?"
- Martin Luther King Jr.

Program “Mentor” wspiera polskich rodziców i uczniów oraz holenderskich nauczycieli w optymalnym
dostosowaniu oferty edukacyjnej dla dzieci polskich, które uczęszczają do holenderskich szkół
podstawowych i średnich.
Zarówno rodzice jak i szkoły mogą skorzystać z pomocy mentora. Pomoc może dotyczyć wielu różnych
aspektów edukacji i rozwoju dziecka: począwszy od wyjaśnienia rodzicom poszczególnych elementów
holenderskiego systemu oświaty, po udział w rozmowie pomiędzy rodzicami i szkołą na temat dostosowania
materiału szkolnego do indywidualnych potrzeb dziecka.
Profil MENTORA:
- dwujęzyczność,
- zainteresowanie oświatą,
- motywacja do działań społecznych,
- wysoka etyka i kultura osobista,
- komunikacyjność
- gotowość do odbycia szkolenia w celu otrzymania Certyfikatu Mentora.
W niedzielę 8 października 2017 r. w Amsterdamie odbędzie się szkolenie dla Mentorów z różnych regionów
Holandii, które finansowane jest przez polski MSZ.
Osoby, które są chętne do pomocy polskim uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom w Holandii i chciałyby
zostać Mentorem proszone są o zgłoszenie na szkolenie, którego program znajduje się poniżej.
PROGRAM SPOTKANIA:
10.00 – 10.15 - przybycie Mentorów
10.15 – 11.15 - Prezentacja „Opieka po porodzie”- Agnieszka Stachecka, Polski Kraamzorg KAJTEK
11.15 – 11.30 - Przerwa
11.30 – 12.30 - Prezentacja „Opieka przedszkolna i pozaszkolna”- Alina Tokarska, pracownik przedszkola
12.30 – 13.15 - Lunch
13.15 – 14.30 - Prezentacja „System opieki zdrowia psychicznego w Holandii”- Eliza Kowalska, psycholog
14.30 – 14.45 - Przerwa
14.45 – 15.45 - „VAVO- edukacja dla dorosłych” – Nika Dybalska, nauczycielka szkoły średniej
15.45 – 16.00 - Podsumowanie
Kiedy? Niedziela 8 października 2017 r. (od 10.00 do 16.00)
Gdzie? Amsterdam International Community School
Irenestraat 59, 1077 WV Amsterdam (blisko stacji metra ZUID)
Koszt lunchu i materiałów: 3 euro
Zgłoszenia prosimy kierować do 06.10.2017 r. na adres: katarzyna.stepnik2@gmail.com

Koordynatorzy projektu MENTOR.
Grażyna Gramza
Katarzyna Stępnik

