
 

Białystok, 27 listopada 2020 roku  

 

Szanowna Pani,  

…………………………… 
…………………………………………. 

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr we współpracy z Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku oraz 

Podlaskim Kuratorem Oświaty realizuje projekt Podlaski Kompas Pracy. Celem działań o charakterze regio-

nalnym realizowanych do października 2023 roku jest wzmocnienie szkół zawodowych w działaniach doradz-

twa edukacyjno-zawodowego poprzez Podlaską Sieć Doradztwa Zawodowego zapewniającą jednolity sys-

tem doradztwa dla uczniów szkół zawodowych opartego na rzetelnej informacji edukacyjno – zawodowej. 

Sieć wsparcia szkół zawodowych funkcjonować będzie na trzech poziomach:  

 14 węzłów powiatowych – poziom lokalny wyznaczony przez specyfikę lokalnych rynków pracy, potrzeby 

lokalnych społeczności, określający kierunki interwencji pedagogicznych w obszarze kompetencji społecz-

nych i przedsiębiorczości – realizowany przez Konsultantów Powiatowych z poradni psychologiczno-peda-

gogicznych w ścisłej współpracy ze szkołami zawodowymi na terenie powiatu. (kontekst społeczny sieci) 

 4 węzły subregionalne – wyznaczone przez specyfikę branżową subregionów gospodarczych (białostocki, 

suwalski, łomżyński i bielski) ukierunkowanych na potrzeby kompetencyjne pracodawców i branż kluczo-

wych określający kierunki popytowego doradztwa kompetencji w obszarze kompetencji do pracy na po-

ziomie konkretnych stanowisk pracy. (kontekst gospodarczy sieci)  

 węzeł wojewódzki realizujący cele polityki oświatowej krajowej i regionalnej wyznaczonej przez MEN, Pod-

laskiego Kuratora Oświaty oraz cele strategii rozwoju woj. podlaskiego określający standardy doradztwa 

edukacyjnego i zawodowego w obszarze kompetencji kluczowych i kwalifikacji ogólnych we współpracy z 

Centrum Edukacji Nauczycieli. (kontekst regionalnej i krajowej polityki oświatowej) 

Mając na uwadze znaczenie Państwa szkoły w regionalnym systemie szkolnictwa zawodowego, chcemy za-

prosić Państwa szkołę do udziału w projekcie. Oferujemy wsparcie szkoły poprzez organizację targów eduka-

cyjno-zawodowych, konkursów promujących branże i szkolnictwo branżowe; opracowaniu programu ze-

wnętrznego wsparcia szkoły w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego i kompetencji kluczowych zgod-

nie z aktualnymi wytycznymi MEN; wyposażenie materialne i merytoryczne szkolnych ośrodków kariery oraz 

wspólne budowanie systemu informacji edukacyjnej wojewódzka w interaktywnej mapie szkół i placówek 

edukacyjnych. Oferujemy też wsparcie nauczycieli poprzez podnoszenie kompetencji doradców i pedago-

gów, w tym realizację studiów podyplomowych z doradztwa zawodowego, szkoleń dla doradców zawodo-

wych integrujące środowisko doradców, szkolenia rozwojowe w zakresie coachingu i tutoringu. Dodatkowo 

w projekcie oferujemy wsparcie uczniów poprzez warsztaty kompetencji kluczowych z zakresu umiejętność 

planowania własnej edukacji, uczenia się metodami indywidualizującymi proces uczenia się. Do udziału w pro-

jekcie szczególnie zapraszamy nauczycieli realizujących doradztwo zawodowe w Państwa w szkole.  

W załączeniu przesyłamy formularz rekrutacyjny, który należy odesłać na adres kompaspracy@bfkk.pl.  

Szczegółowych informacji udzieli Państwu p. Iwona Zaborowska: iwonazaborowska@bfkk.pl  

 

Pozdrawiamy, licząc na Państwa udział w budowaniu regionalnego systemu doradztwa zawodowego,  
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