
Projekt „Klucz do uczenia – program wsparcia kujawsko-
pomorskich nauczycieli” został oficjalnie zainaugurowany

Władze  samorządowe,  dyrektorzy  szkół  i  placówek  oświatowych, 
pedagodzy,  nauczyciele  mogli  poznać  założenia,  komponenty  oraz 
finanse dużego, systemowego projektu, którego liderem jest KPCEN w 
Toruniu. Projekt jest współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej w 
ramach  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki;  Priorytet  IX,  Rozwój 
wykształcenia  i  kompetencji  w  regionach;  Działanie  9.4,  Wysoko 
wykwalifikowane kadry systemu oświaty.

 18 marca 2010 roku w Hotelu „Bulwar” w Toruniu odbyła się konferencja 
promocyjna Projektu „Klucz do uczenia – program wsparcia kujawsko-pomorskich 
nauczycieli”,  którą  poprowadziła  Anna  Jurewicz,  dyrektor  KPCEN  w  Toruniu. 
Zostało  na  nią  zaproszonych  200  gości.  Marszałek  Województwa  Kujawsko-
Pomorskiego  Piotr  Całbecki  zabrał  głos,  podkreślając  wagę  edukacji   i  rolę 
nauczycieli  w przyszłościowym myśleniu i  planowaniu rozwoju regionu. Zwrócił 
również uwagę na korzyści z realizacji projektów w trybie systemowym, który jest 
działaniem nastawionym na praktyczne rozwiązanie problemu kluczowego przy 
współudziale środowisk edukacyjnych naszego województwa. W strategii edukacji 
województwa  kujawsko-pomorskiego  realizowanych  jest  pięć  projektów 
systemowych.

Po wystąpieniu Pana Marszałka głos zajęła dyrektor KPCEN w Toruniu Anna 
Jurewicz,  która  przedstawiła  i  omówiła  Projekt.  Zaproszeni  goście  usłyszeli  o 
celach, założeniach, szczegółowych kursach w ramach kolejnych komponentów 
oraz rezultatach działań, które obejmą przeszło 5 tysięcy osób. Każdy uczestnik 
otrzymał materiały promocyjne z informacjami dotyczącymi projektu. 

Gościem szczególnym, który przyjął zaproszenie na konferencję był Wojciech 
Eichelberger,  znany  psycholog,  psychoterapeuta,  dyrektor  Instytutu 
Psychoimmunologicznego  w  Warszawie,  który  wygłosił  wykład  na  temat  „Jak 
zapobiegać wypaleniu zawodowemu?”. 
 Prelegent wyróżnił 5 kompetencji „wojownika oświaty”, które pomogą ograniczyć 
stres i nie dopuścić do wypalenia energii:

• Auto-monitorowanie stanu organizmu (zasada jogina)
• Optymalne zasilanie oddechowe (zasada ciężarowca) 
• Oszczędzanie i adresowanie energii (zasada maratończyka)
• Odreagowywanie – rozładowywanie negatywnej energii
• Wypoczywanie (zasada kota)

Wykład cieszył się ogromnym zainteresowaniem zebranych na sali gości.
Konferencję  zakończyła  prowadząca  ją  Anna  Jurewicz,  zapraszając 
zgromadzonych na poczęstunek w nowoczesnych klimatach Hotelu „Bulwar”.

źródło: www.klucz-do-uczenia.torun.kpcen.pl


