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12 września 2017r. w siedzibie Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie 
odbyło się pierwsze spotkanie Kwidzyńskiej 
Sieci Doradców Edukacyjno – Zawodowych 
zorganizowane i poprowadzone przez p. Jolantę 
Bryłkę - Powiatowego doradcę konsultanta/ 
doradcę zawodowego Poradni Psychologiczno  
- Pedagogicznej w jednej osobie. Spotkanie 
otworzyła p. Ewa Wojtaś – Śmiejkowska  
- Dyrektor PPP w Kwidzynie. 
 

Na spotkania sieci do poradni zapraszani 
byli od lat specjaliści ze szkół powiatu 
kwidzyńskiego. 

 Z uwagi na realizację przez Powiat 
Kwidzyński projektu „Podniesienie jakości 
szkolnictwa zawodowego w powiecie 
kwidzyńskim  - większa zatrudnialność 
uczniów” w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskiego  
na lata 2014 – 2020 oraz ze względu na rosnącą 
rolę doradztwa edukacyjno - zawodowego 
powstała Kwidzyńska Sieć Doradców 
Edukacyjno-Zawodowych.  

 
Spotkania KSDEZ mają na celu 

integrację środowiska doradców zawodowych  
zatrudnionych nie tylko w placówkach 
oświatowych, ale również w instytucjach 
publicznych, dzielenie się „dobrymi praktykami” 
i wymianę doświadczeń. 
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Standardy realizacji doradztwa edukacyjno-
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Strona 2
Mottem przewodnim spotkania sieci był cytat 

Immanuela Kanta „Powinność zakłada możliwość” 
wyraźnie akcentujący nowe zadania szkół 
wynikające z podstawowych kierunków realizacji 
polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 
2017/2018 tj. m.in. wprowadzenie doradztwa 
zawodowego do szkół i placówek.  
 

Liczne prośby doradców zawodowych  
w szkołach odpowiedzialnych m.in. za opracowanie 
na rok szkolny 2017/18 Programu zajęć z zakresu 
doradztwa dla kl. VII szkoły podstawowej oraz  
kl. I branżowej szkoły I stopnia spowodowały 
przyśpieszenie pierwszego spotkania KSDEZ  
i narzuciły jego temat: „Praktyczne wskazówki oraz 
wsparcie doradców zawodowych w tworzeniu 
Programu realizacji doradztwa edukacyjno-
zawodowego w kl. VII szkoły  podstawowej oraz 
w branżowej szkole I stopnia”.  

 
Zanim uczestnicy KSDEZ uzyskali informację 

o tym, jak napisać program doradztwa  
w szkole oraz jakie elementy musi on zawierać,  
ich uwaga została skoncentrowana na istotnych 
zmianach w systemie edukacji, a w szczególności 
zmianach w kształceniu zawodowym  
i doradztwie edukacyjno - zawodowym, wzbogacona 
o wiadomości dot. wymaganych kwalifikacji 
doradców zawodowych. 
 

Przed zakończeniem spotkania członkowie 
sieci mieli możliwość zapoznania się  
z założeniami i stanem realizacji projektu „Efektywne 
doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych”, realizowanego w ORE  
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, 
Edukacja, Rozwój.  

 
Te informacje wzbudziły najwięcej 

entuzjazmu, gdyż wyposażyły specjalistów  
w programy z doradztwa, zarówno dla kl. VII szkoły 
podstawowej, jak i branżowej szkoły I stopnia, które 
należy dostosować do indywidualnych potrzeb 
uczniów oraz szkoły. W ramach dzielenia się wiedzą 
członkowie sieci otrzymali również prezentację 
multimedialną ze spotkania.  

 
Opracowała J. Bryłka 

 
 


