PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO

PEDAGOGICZNA

82 – 500 KWIDZYN ul. Grudziądzka 8 tel./fax 0-55-279-21-19
e-mail: ppp@pppkwidzyn.pl

Relacja ze spotkania Kwidzyńskiej Sieci Doradców Edukacyjno-Zawodowych
17.05.2018r.
Tym razem spotkanie odbyło się w siedzibie Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Kwidzynie przy ul. Grudziądzkiej 8. Otwarcia dokonała p. Jolanta
Bryłka – doradca zawodowy POK; powiatowy doradca-konsultant witając serdecznie
wszystkich uczestników oraz akcentując, iż spotkanie odbywa się zgodnie
z działaniami poradni w obszarze wspierania pracy szkolnych specjalistów
(doradców zawodowych) oraz zgodnie z realizacją 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.
 Spotkanie rozpoczęło się od części warsztatowej. Uczestnicy, podzieleni na
trzy grupy, zastanawiali się, jakie instytucje warto zaprosić do Sieci oraz jakich
informacji o tych instytucjach potrzebują uczniowie, rodzice i nauczyciele.
Ponadto każda grupa otrzymała zadanie, aby napisać, jakie jest pożądane
wsparcie dla działań szkolnych doradców zawodowych.
Przed

„burzą

mózgów”

szkolni

specjaliści

wykonali

ćwiczenie

„synchronizacja półkul mózgowych”.
Ćw. synchronizacja półkul mózgowych: ZADANIE: nazwij kolory, których użyto
do napisania poniższych wyrazów. Zrób to w ciągu 15 sekund!

Po omówieniu wyników ćwiczenia głos zabrała Pani Beata Ansion – doradca
zawodowy Powiatowego Urzędu Pracy.
 Pani Beata Ansion w bardzo interesujący sposób zaprezentowała informacje
dotyczące m.in.:
o adresatów usług PUP (kto może korzystać ze wsparcia),
o form wsparcia,
o procesu rejestracji w PUP,
o zasobów PUP (z jakich uczniowie mogą korzystać),
o adresatów porad i konsultacji prowadzonych przez specjalistów PUP,
o ofert pracy w kraju i za granicą oraz o sytuacji na rynku pracy
(np. barometr zawodów),
o dotacji na założenie działalności gospodarczej.
 Wydarzenia i aktualności - to następny punkt programu SIECI. W tej części
znalazły się informacje dotyczące:
o podsumowania spotkania SIECI w dniu 15 marca 2018r.
o podsumowania spotkania prowadzonego przez pracowników Starostwa
Powiatowego w Kwidzynie, które odbyło się w poradni 25 kwietnia
2018r. (dot. rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na nowy rok
szkolny 2018/19),
o relacji z Konferencji Międzynarodowej, która odbyła się 28 lutego
2018r. temat: Nowoczesne szkolnictwo zawodowe – pomost między
uczniem, a rynkiem pracy.
 Ponadto uczestnicy wzięli udział w ćwiczeniu BAMBUS, którego celem było
rozwijanie strategicznego myślenia, diagnoza ról w grupie, rozwijanie
umiejętności

współpracy

i

komunikacji,

jak

również

integracja

(do wykorzystania z grupą uczniów).

 „Zmiany

w

kształceniu

zawodowym

po

wprowadzeniu

reformy”

– to kolejny temat spotkania SIECI. Tę wykładową część poprowadziła
p. Jolanta Bryłka

 Doradcy zawodowi poznali ćwiczenia z wykorzystaniem kostek story cubes,
(do użycia na zajęciach z grupą), jak również w doradztwie indywidualnym
np. opowiedz mi o swoich zainteresowaniach…
(prowadząca - J. Bryłka)
W ramach dzielenia się wiedzą uczestnicy otrzymali materiały z przepracowanymi
ćwiczeniami.

Opracowała Jolanta Bryłka – doradca zawodowy POK,
powiatowy doradca konsultant

