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„Nowe w szkole, czyli szkolnictwo branżowe 2019" - to temat szkolenia
adresowanego do doradców zawodowych KSDEZ, przeprowadzonego przez
specjalistę zewnętrznego dr Danutę Oleksiak - Dyrektor Warmińsko – Mazurskiego
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu.
Wydarzenie miało miejsce w dniu 1 kwietnia 2019r. w Kwidzyńskim Parku
Przemysłowo – Technologicznym po konferencji dotyczącej doradztwa zawodowego
w Powiecie Kwidzyńskim w tymże miejscu.

Dr Danuta Oleksiak - z wysokim poziomem energii - przeprowadziła
uczestników szkolenia przez meandry nieustannie zmieniających się przepisów
prawa, dając praktyczne wskazówki dotyczące umiejętnego wykorzystania zdobytej
wiedzy w praktyce.
A jaka to wiedza? Ciekawe pytanie, ale odpowiedzi nie da się udzielić
jednym zdaniem.
P. Danuta Oleksiak na początku szkolenia odwołała się do Uchwała nr 8 Rady
Ministrów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Strategii na Rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030r.), w której
zapisano:
wszystkich

„strategia

zakłada

sektorów/branż

odchodzenie
na

rzecz

od

dotychczasowego

zindywidualizowanych

wspierania

pakietów

dla

poszczególnych sektorów strategicznych” bardzo mocno akcentując cele tych zmian
tj.: „odbudowa prestiżu kształcenia zawodowego w Polsce, przez poprawę jakości
i efektywności kształcenia w szkołach i placówkach” podkreślając jednocześnie,
iż zmiany będą wprowadzone od roku szkolnego 2019/2020.
Dla szkolnych doradców zawodowych istotne były również informacje
dotyczące terminologii, która będzie obowiązywała od 1 września 2019r.
Pani Danuta Oleksiak podkreślała:
„Klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego zastępuje się wyrazami
„klasyfikacja zawodów szkolnictwa branżowego”
Pozostaje termin „kształcenie zawodowe”
Wprowadza się „szkolnictwo branżowe” (nie „zawodowe”)
MAMY WIĘC
„KSZTAŁCENIE ZAWODOWE” I „SZKOLNICTWO BRANŻOWE”
Nie można w tym miejscu pominąć zapowiedzi dot. wejścia w życie (od roku
szkolnego

2019/2020)

rozporządzenia

w

sprawie

szkolnictwa

branżowego

(my pracowaliśmy na projekcie). „Ten dokument MEN, podkreślała p. Oleksiak,
będzie integrował klasyfikację zawodów z podstawą programową kształcenia
w zawodach)”.

Nie

zabrakło

informacji

o

branżach

kluczowych.

porównawczej klasyfikacji zawodów szkolnictwa
zawodów

szkolnictwa

branżowego

p.

Oleksiak

Dokonując

zawodowego

analizy

z klasyfikacją

zaprezentowała

i

omówiła

opracowany przez siebie materiał ułatwiający poruszanie się doradcy zawodowego
po przepisach prawa w omawianym obszarze.

Ponadto uczestnicy spotkania uzyskali informację o kwalifikacjach rynkowych
wpisanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, zmianach w kształceniu
ponadpodstawowym w kontekście Polskiej Ramy Kwalifikacji a także o kształceniu
zawodowym

wspieranym

przez

pracodawców

oraz

wiadomości

związane

z rozporządzeniem MEN z 12 lutego 2019r. w sprawie doradztwa zawodowego,
w których „od września 2019r. wszystkie przedszkola i szkoły – publiczne
i niepubliczne – tak samo realizują doradztwo zawodowe”.

Serdecznie dziękujemy Pani Danucie Oleksiak za ogromny zastrzyk wiedzy,
którą zaniesiemy do naszych szkół i świadomie będziemy pracować z młodzieżą
realizując doradztwo edukacyjno - zawodowe.

Opracowała Jolanta Bryłka – doradca zawodowy POK,
powiatowy doradca konsultant

