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Relacja ze spotkania  

15.03.2018r. 
 
             15 marca 2018r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kwidzynie odbyło się kolejne 

spotkanie Kwidzyńskiej Sieci Doradców Edukacyjno-Zawodowych. Spotkanie poprowadziła 

Jolanta Bryłka – powiatowy doradca konsultant; doradca zawodowy Powiatowego Ośrodka 

Kariery działającego przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie.  

 

1. Jako pierwsza głos zabrała Pani Aneta Mroczko kierownik projektu „Podniesienie 
jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim – większa zatrudnialność 
uczniów. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014 – 2020.  

 

 Przypomnieliśmy sobie jaki jest cel projektu, w jakim okresie czasowym będzie on 
realizowany oraz, co to są branże kluczowe i jakie branże kluczowe zostały 
wyłonione w województwie pomorskim. 
 

 Wśród uczestników spotkania znajdowali się doradcy zawodowi trzech szkół objętych 
projektem tj. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kwidzynie, Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kwidzynie oraz Centrum Kształcenia Zawodowego  
i Ustawicznego w Kwidzynie.  
 

 Nie zabrakło wiadomości o utworzeniu SPIneK (Szkolnych Punktów Informacji  
i Kariery – w szkołach objętych projektem) oraz o zadaniach powiatowego doradcy 
konsultanta, który w ramach realizacji projektu współtworzy KSDEZ (Kwidzyńską Sieć 
Doradców Edukacyjno-Zawodowych).  
 

2. Sporo uwagi poświęcono na omówienie dotychczasowych działań realizowanych  
w ramach SIECI. Każde z 4 spotkań zaprezentowano w formie fotorelacji. 
Zaakcentowano fakt, że z każdego spotkania powstał artykuł, który został umieszczony  
na stronie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kwidzynie (adres linku: 
http://www.pppkwidzyn.pl/?page_id=3175) Zachęcano uczestników spotkania do 
zamieszczenia tych informacji na stronach internetowych „swoich” szkół w zakładce 
„doradztwo zawodowe”, które zaproponowano utworzyć. To dobra forma propagowania  
i promowania działań KSDEZ. 
 
 Baza narzędzi diagnostycznych – otwarte zasoby edukacyjne.  

 
Uczestników spotkania zachęcano do korzystania z zasobów zamieszczanych na 
stronie ORE (zakładka: Portal doradztwo edukacyjno-zawodowe). Uczestnicy znają 
ten portal i korzystają z jego zasobów. http://doradztwo.ore.edu.pl/ 

 



 

3. Integracja uczestników to kolejny blok spotkania. Aby lepiej się poznać zaproponowano 
Sieciowcom ćwiczenia, które z powodzeniem można wykorzystać w pracy w kontekście 
realizacji grupowych zajęć z doradztwa edukacyjno-zawodowego. Uczestnicy spotkania 
mogli poznać się lepiej poprzez udział w ćwiczeniach: 
 
 bezludna Wyspa (z wykorzystaniem kart DIXIT, karta zawodowa i osobista). 
 
 kreatywna kostka pomogła m.in. poznać swoje zainteresowania. 

 
 kolorowe karteczki Pani Edyta Januszewska wykorzystała, aby podzielić nas na 

grupy (sami doświadczaliśmy procesu grupowego) i dzięki temu mogliśmy wziąć 
udział w ćwiczeniu kalendarz. To ćwiczenie pokazało nam m.in. jakie role pełnimy  
w grupie oraz skoncentrowało naszą uwagę na tym, jak można pracować z dziećmi  
i młodzieżą nad rozwijaniem kompetencji miękkich. 
 

4. Pani Edyta Januszewska  - trener interpersonalny, zaprezentowała temat: Jak odkryć  
w uczniu jego predyspozycje w sposobie uczenia się.  

 
 Uporządkowaliśmy wiedzę dotyczącą sposobów uczenia się. Zgromadziliśmy sporo 

informacji na temat lewej i prawej półkuli (za co są odpowiedzialne). Wysłuchaliśmy 
informacji o stylach uczenia się (wzrokowcy, słuchowcy, czuciowcy  / kinestetycy). 
 

 Poznaliśmy / wykonaliśmy ćwiczenie z czterema pelerynkami, które z powodzeniem 
możemy przenieść na grunt pracy z młodzieżą.  
 

5. Ostatnim punktem spotkania była informacja dotycząca Projektu „Efektywne doradztwo 
zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych” oraz prezentacja dotychczas 
wypracowanych materiałów, wzbogacona ćwiczeniami.  
 

 Ćwiczyliśmy umiejętność definiowania słownictwa branżowego z obszaru 
doradztwa zawodowego. 
 

 Szukaliśmy inspiracji (tematów) na prowadzenie zajęć z doradztwa edykacyjno- 
zawodowego z dziećmi i młodzieżą. 

 
 Uczestnicy otrzymali płyty CD z Programami doradztwa zawodowego dla 

wszystkich etapów kształcenia.  
 

6. Pani Sylwia Więckowska – doradca zawodowy Zespołu Szkół Gimnazjalnych  
w Kwidzynie zobowiązała się założyć folder dla KSDEZ, w którym będziemy mogli dzielić 
się ciekawymi materiałami, narzędziami oraz linkami do wartościowych stron związanych  
z doradztwem zawodowym. 

 
 

W ramach dzielenia się wiedzą uczestnicy otrzymali prezentacje multimedialne 
przygotowane przez Panią Anetę Mroczko oraz Panią Edytę Januszewską. 
 
 

Opracowała Jolanta Bryłka – doradca zawodowy POK, 
powiatowy doradca konsultant 


