
Witamy Państwa w nowym roku szkolnym 2019/2020 i zapraszamy do wspólnego 
sieciowania w ramach doradztwa edukacyjno-zawodowego w bieżącym roku. 
 
Ponownie przypominamy i zachęcamy do udziału w szkoleniach w pięknym zamku Kliczków. 
Szczegóły ogłoszenia zamieszczamy poniżej, jak również dostępne są na stronie kuratorium 
pod zakładką doradztwo zawodowe.  
W związku z zapisami Rozporządzenia  MEN z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie 

doradztwa   zawodowego (Dz. U z dnia 30 sierpnia 2018, poz. 1675) oraz w oparciu o zalecenia 

dokumentu: Podstawowe Kierunki Polityki Oświatowej Państwa w roku szkolnym 2019 / 

2020,  realizowany jest obecnie ogólnopolski projekt, którego celem głównym jest 

przygotowanie w szkołach wszystkich typów (poczynając od szkoły podstawowej) kadry 

nauczycieli dysponujących kompetencjami z zakresu poradnictwa  edukacyjno - 

zawodowego.  Projekt ma rekomendację Ministra Edukacji Narodowej a program szkolenia 

realizowany w ramach projektu został opracowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w 

Warszawie.  

  

CAŁKOWICIE BEZPŁATNE szkolenia z zakresu poradnictwa  edukacyjno – zawodowego 

dla nauczycieli z Dolnego Śląska odbywają  się w Zamku Kliczków. 

  

 Z  jednej szkoły / placówki w szkoleniu może wziąć udział  2 nauczycieli. 

Z zespołu szkół może wziąć udział po 2 nauczycieli z każdego typu szkoły wchodzącej w 

skład  zespołu. 

  

Uczestnicy  mają zapewnione bezpłatnie: 

▪ szkolenie  w wymiarze 20 godz. (3 dni:  czwartek – piątek – sobota), 

▪ bezpłatny pobyt w hotelu (noclegi i wyżywienie), 

▪ zwrot kosztów dojazdu na szkolenie, 

▪ zajęcia w grupach 15 osobowych, 

▪ dwóch specjalistów - prowadzących zajęcia. 

  

Terminy szkoleń (do wyboru): 

26-28.09.2019r.                       

03-05.10.2019r.                       

24-26.10.2019r.                        

07-09.11.2019r.  

14-16.11.2019r. 

21-23.11.2019r. 

05-07.12.2019r. 

  

Formularz zgłoszeniowy i szczegółowe o informacje o projekcie zawierają załączniki. 

Zgłoszenia można kierować pod nr tel.: 604 534 504 lub e-mail bozenastankowska@o2.pl 

Z poważaniem, 
Dr inż. Jan Kamiński 
st. wizytator 
Kuratorium Oświaty we Wrocławiu 
Plac Powstańców Warszawy 1 
50-153 Wrocław 
T: +48 71 340 63 18 
F: +48 71 340 63 50 
j.kaminski@kuratorium.wroclaw.pl 
www.kuratorium.wroclaw.pl 
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W tym roku, w ramach Sieci współpracy i samokształcenia doradców zawodowych 

powiatu głogowskiego, chcielibyśmy rozpocząć współpracę od spotkania z doradcami i 

nauczycielami ze szkół ponadpodstawowych. Od tego roku zaczynają się obowiązkowe zajęcia 

z doradztwa edukacyno-zawodowego właśnie na tym poziomie i jest potrzeba opracowania 

programu zajęć i wyboru narzędzi do realizacji powyższych zajęć. Temu tematowi chcemy 

poświęcić pierwsze spotkanie Sieci we wrześniu. 

Wszystkich Państwa zapraszamy na spotkanie 23.10.2019 roku na poświęcone 

określaniu bilansu zasobów zawodowych, zarówno ucznia szkoły podstawowej jak i 

ponadpodstawowej. Określenie bilansu zasobów zawodowych to pierwszy krok do 

projektowania kariery. Jest to pierwsza część obowiązkowych zajęć z zakresu doradztwa 

zawodowego na każdym poziomie kształcenia.  

Kolejne spotkanie Sieci zaplanowane jest na 20 listopada. Przeprowadzone będzie w 

formie seminarium a poświęcone będzie Polskiej Ramie Kwalifikacji. Prowadzącymi będą 

trenerzy z Instytutu Badań Edukacyjnych z Wrocławia. 

Tematy kolejnych spotkań ujęte będą w planie spotkań, ale także czekamy na Państwa 

propozycje.  

Zapraszamy do udziału. 

 

 


