Relacja ze spotkania Gdyńskiej Sieci Doradców Zawodowych
DZIEŃ:

27.09.2018r.

RAMY CZASOWE:

10:00 - 14:00

MIEJSCE:

Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych,
ul. Morska 186, 81-216 Gdynia

 Spotkanie rozpoczęło się od powitania przez koordynatorki GSDZ Katarzynę
Abramowicz i Dorotę Derheld oraz panią Ewę Bucholc – wicedyrektora ZSE-T, a także
krótkiego przedstawienia się wszystkich uczestników spotkania (tym razem na spotkaniu
było 26 osób!).
 Następnie mieliśmy okazję obejrzeć pracownie
Zespołu Szkół EkologicznoTransportowych m.in. symulator zarządzania ruchem kolejowym. Pani psycholog Agnieszka
Pałczyńska i Kamila Matysiak (nauczyciel podstaw przedsiębiorczości i przedmiotów
zawodowych) przybliżyły kierunki kształcenia w szkole i są to:
- Technik architektury krajobrazu
- Technik geodeta
- Technik logistyk
- Technik transportu kolejowego
- Technik spedytor
- Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
- Kwalifikacyjne kursy zawodowe
A.28. Organizacja i nadzorowanie transportu
A.29. Obsługa klientów i kontrahentów
A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji,
dystrybucji i magazynowania
Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie szkoły: http://www.zsetgdynia.pl/
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ZSE-T

opowiedziała o wyjeździe uczniów do
Hiszpanii w ramach projektu POWER.
Obok zdjęcie zachęcające wszystkich do
brania udziału w projektach, dzięki czemu
uczniowie mogą poznawać nowe miejsca,
rozwijać kompetencje językowe i miło
spedzać czas w pięknych miejscach.

 Kolejnym punktem spotkania było podsumowanie rekrutacji do gdyńskich szkół
ponadgimnazjalnych w bieżącym roku szkolnym, której dokonała Monika Piekarz pedagog,
doradca zawodowy z PPP 1 Gdynia. Przedstawiła zestawienia punktacji z poszczególnych
szkół oraz odniosła się do punktacji z poprzednich lat (dostępne w załączniku, można
również
skorzystać
z
punktacji
na
stronie
https://naborpomorze.edu.com.pl/kandydat/app/ - proszę być czujnym - z tej strony znikają informacje
po jakimś czasie). Rozmawialiśmy również o przewidywaniach, co do możliwości szkół
przyjęcia uczniów klas pierwszych w kolejnym roku szkolnym, kiedy w rekrutacji udział
wezmą uczniowie III klas gimnazjum i 8 klas podstawówek. Więcej na ten temat
https://men.gov.pl/pl/rekrutacja
 Przerwa networkingowa okazała się zbyt krótka na
inspirujące rozmowy przy kawie i wyjątkowo bogatym
poczęstunku przygotowanym przez szkołę i członków Sieci.
 W stałym elemencie spotkań „Co w trawie piszczy” –
nastąpiła wymiana informacji ze spotkań, które za nami
m.in. ze spotkania konsultantów powiatowych pomorskiej
sieci doradców zawodowych podczas którego intensywnie
pracowano nad wypracowaniem wspólnego wzorca
programu
Wewnątrzszkolnego
Systemu
Doradztwa
Zawodowego w szkołach. Zachęcałyśmy również do
uczestniczenia w konferencjach, warsztatach szkoleniach
poświęconych doradztwu zawodowemu. Omawiane
wydarzenia w załączniku.
 Doradztwo zawodowe w szkole, w świetle przepisów prawa, przybliżała Dorota
Derheld z PPP 2 Gdyni, analizując Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16
sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego. W zrozumieniu przepisów prawa
pomagał nam gość specjalny Katarzyna Chojecka, powiatowy konsultant ds. doradztwa
zawodowego powiatu gdańskiego.
Omówiliśmy elementy
rozporządzenia, ustaliłyśmy,
jakie formy doradztwa
zawodowego powinny być
realizowane na
poszczególnych etapach
edukacji. Zapowiedziałyśmy,
że zostanie upubliczniony
wzorcowy Program WSDZ.

 Działanie
Gdyńskiej
Sieci
Doradztwa
Zawodowego – podsumowanie roku szkolnego
2017/2018 i planowanie działań na rok szkolny
2018/2019 – koordynatorki GSDZ. W poprzednim
roku szkolnym odbyło się 10 spotkań Gdyńskiej Sieci
Doradców Zawodowych podczas, których gościliśmy
w różnych szkołach, Powiatowym Urzędzie Pracy czy
Bibliotece z Pasją. Każde spotkanie było wymianą
myśli, doświadczeń, solidną dawką wiedzy,
kształtowaniem umiejętności, czerpaniem energii,
pomysłów,
nawiązywaniem
współpracy
i
wzajemnym inspirowaniem się do działania. Z racji
często pojawiających się w zapotrzebowaniach haseł
związanych
z
doradztwem
dla
osób
z
niepełnosprawnościami,
postanowiłyśmy
zorganizować II Konferencję GSDZ nt. „Uczeń i
absolwent z niepełnosprawnościami w szkole i na
rynku pracy” w kontekście doradztwa zawodowego. Dzięki przychylności Wydziału Edukacji
Urzędu Miasta Gdynia, Konferencja odbędzie się w Pomorskim Parku Naukowo
Technologicznym dnia 23 listopada 2018r.
 Na koniec podziękowałyśmy wszystkim za przybycie, twórcze wspólne działanie oraz
zapytałyśmy o potrzeby (czego chcesz się nauczyć w zakresie doradztwa zawodowego w
najbliższym roku szkolnym), o to, czym możesz w tym roku podzielić się z innymi członkami
GSDZ oraz o ogólne podsumowanie spotkania (uczestnicy oddali strzał do tarczy – na kartce
naturalnie). Będziemy teraz dążyć do wykorzystania naszych zasobów do realizacji
oczekiwań 😊

Relację opracowała Dorota Derheld
Pedagog, psycholog, doradca zawodowy
PPP 1 i 2 Gdynia

