Powiatowe doświadczenia na forum ogólnopolskim
Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zorganizował w listopadzie 2016 r. dwie edycje
ogólnopolskiej konferencji pt. „Nowe narzędzia diagnostyczne i materiały metodyczne
wspomagające rozpoznawanie zainteresowań zawodowych i predyspozycji zawodowych
uczniów” adresowanej do pracowników ośrodków doskonalenia nauczycieli, poradni
psychologiczno-pedagogicznych, konsultantów, doradców metodycznych i zawodowych ze
szkół ponadgimnazjalnych. Pierwsza edycja (17-18.11) odbyła się w Warszawie, druga (2425.11) - w Poznaniu. Celem konferencji było zaprezentowanie produktów – testów,
programów, gier interaktywnych wypracowanych w ramach projektów unijnych, szczególnie
w okresie ostatnich kilku lat, które doradcy zawodowi i nauczyciele pełniący funkcję
doradców edukacyjno-zawodowych mogli wykorzystać w pracy z młodzieżą szkolną. Powiat
Lubański reprezentowali: Wojciech Zembik – wicestarosta lubański i Anna Adamskadyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu.
Na zaproszenie ORE w obu konferencjach w charakterze
jednej z prelegentek wystąpiła dyrektor Anna Adamska,
która zaprezentowała dotychczasowe osiągnięcia naszego
Powiatu w zakresie tworzenia narzędzi diagnostycznych –
testy rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań
zawodowych uczniów oraz materiały metodyczne dla
nauczycieli, opracowane w ramach dwóch projektów unijnych – adresowane do szkół
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w tym szkół specjalnych. Szczególne
zainteresowanie wzbudziły materiały wydrukowane – testy dla ucznia i przewodniki dla
nauczyciela, opracowane w ramach projektu „Rozpoznawanie predyspozycji zawodowych i
zainteresowań – życiowym drogowskazem dla młodzieży”, przywiezione przez Annę
Adamską w celu przekazania ich uczestnikom konferencji. Jak mówili organizatorzy,
materiały „rozeszły się jak ciepłe bułeczki”. Uczestników obu konferencji zainteresował
również nowy projekt Powiatu Lubańskiego – „Regionalny system informacji edukacyjnozawodowej południowo-zachodniego regionu woj. dolnośląskiego (REGSI)”, adresowany do
10 szkół ponadgimnazjalnych z trzech sąsiednich powiatów: lubańskiego, bolesławieckiego
i zgorzeleckiego, który swoimi założeniami wpisuje się w wizję MEN dot. kształcenia
zawodowego. Dyrektor Adamska rozdała wiele ulotek dot. REGSI oraz podzieliła się swoimi
doświadczeniami związanymi z przygotowaniem i realizacją tego przedsięwzięcia
i podkreśliła, że tak bogate doświadczenia PCE w pozyskiwaniu środków unijnych i realizacji
wielu projektów jest możliwa dzięki ogromnemu zaangażowaniu władz Powiatu.
W konferencji warszawskiej uczestniczył wicestarosta Wojciech Zembik, który
z zainteresowaniem obserwował prezentowane przez prelegentów narzędzia diagnostyczne i
uczestniczył w dyskusjach dotyczących konieczności wspierania przez samorządy placówek
oświatowych w pozyskiwaniu zewnętrznych środków. Udział w ogólnopolskich spotkaniach
pozwolił na wymianę doświadczeń z przedstawicielami wielu instytucji z całego kraju,
promowanie dobrych praktyk Powiatu Lubańskiego w zakresie doradztwa edukacyjnozawodowego, które w nowym systemie kształcenia zajmuje poczesne miejsce. Reprezentanci
naszego powiatu zyskali uznanie środowiska specjalistów poradnictwa zawodowego za
pomysły, jakimi PCE w Lubaniu, przy wsparciu władz powiatu, od lat skutecznie wspomaga
tę dziedzinę edukacji.

