Podsumowanie Konferencji

„Ja i mój warsztat pracy“ – pod takim hasłem spotkaliśmy się w dniach 8-10 września 2016 roku na
XXVI Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej SDSiZ RP.
W trakcie konferencji w gościnnych murach Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego odbyło się
wręczenie nagród laureatom VII edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2015.
Bardzo było nam miło usłyszeć podsumowanie ostatniej edycji Olimpiady z Wiedzy
o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową, wygłoszone przez Jadwigę Kropidłowską.
Podczas konferencji usłyszeliśmy referaty, które poszerzyły naszą wiedzą teoretyczną. Uczestniczyliśmy
również w warsztatach, dzięki którym udało nam się doskonalić nasze umiejętności. Prof. Anna
Paszkowska – Rogacz przedstawiła wyniki badań na temat wpływu wieku na preferencje zawodowe. Dr
Henryk Jarosiewicz zaprezentował, w odniesieniu do koncepcji Marka Savickasa, założenia dotyczące
typów aktywności zawodowej młodzieży szkół średnich. A podczas warsztatu pokazał nam, jak korzystać
z narzędzi służących do diagnozowania typów aktywności zawodowej młodzieży i jak interpretować
uzyskane wyniki.
Dr Krystyna Lelińska zaprezentowała autorską koncepcję Interaktywnej Sieci Zawodów, która zawiera
wykaz zawodów funkcjonujących na rynku pracy podzielonych wg kryterium przedmiotu pracy. Jest to
pierwsza próba dokonania podziału świata zawodów na użytek poradnictwa zawodowego w Polsce
z wykorzystaniem koncepcji Dale'a Predigera. Wystąpienie to było połączone z prezentacją wydanej
w tym roku przez dr Krystynę Lelińską książki.
Przydatne informacje na temat studiów zagranicznych przekazała nam Aleksandra Kozera w swoim
wystąpieniu „Studia za granicą – atrakcyjna alternatywa dla młodzieży? Fakty i mity.“ W czasie
warsztatów prelegentka skupiła się na podaniu praktycznych wskazówek, jak pomóc uczniom planować
międzynarodową edukację w UK, USA, Danii, Niemczech i Holandii.
Swoimi doświadczeniami w zakresie prowadzenia orientacji i doradztwa zawodowego na każdym etapie
edukacji podzieliła się z nami Małgorzata Sienna. Prelegentka zaprezentowała systemowe rozwiązania
w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego w Łodzi oraz działania Ośrodka Doradztwa
Zawodowego w ŁCDNIKP. Podczas warsztatów Małgorzata Sienna, Maria Michalak oraz Ewa Koper
kształtowały nasze umiejętności wykorzystywania technik coachingowych w edukacji i doradztwie
zawodowym. Wspólnie identyfikowaliśmy wybrane techniki stosowane w procesie coachingu
ukierunkowane na wspieranie rozwoju zawodowego i osobistego
uczących się.
Prof. Robert Geisler podczas warsztatu zaprezentował praktyczne aspekty korzystania z „The Coaching
maps“. Biorąc udział w ćwiczeniach mogliśmy doświadczyć ich działania. Dr Ewa Dębska wygłosiła
referat dotyczący obszarów władzy, które są obecne w pracy doradcy. Adam K. Gogacz starał się
pokazać jakim wsparciem dla nauczycieli w kształceniu w środowisku wielokulturowym mogą być
„Wielokulturowe Szkoły“, a dr Anna Sołtys zaprezentowała międzynarodowe doświadczenia zebrane
w ramach projektu QualiTools.
Prelegenci Anita Siemińska i Mateusz Jarosiewicz przedstawili idee działania Klubu Przyszłości
i opowiedzieli o realizowanym projekcie "Futuclub - Klub Przyszłości".
Dzięki możliwości dokonania wyboru warsztatów, każdy z uczestników mógł poszerzyć swoją wiedzę
w interesujących go dziedzinach. Cieszymy się, że podczas konferencji udało nam się połączyć świat
teorii ze światem praktyki. Serdecznie dziękujemy prelegentom za bardzo ciekawe prezentacje
i uczestnikom za liczne przybycie i zaangażowanie.

A już teraz serdecznie zapraszamy Państwa na XXVII Konferencję, która najprawdopodobniej odbędzie
się w Gdańsku. Mamy nadzieje, że stanie się podobnie jak tegoroczna konferencja, platformą wymiany
myśli i dzielenia się praktycznymi rozwiązaniami, która łączy nasze środowisko.
Prezentacje z konferencji w Łodzi znajdują się na Platformie Wymiany SDSIZ, do której mają dostęp
tylko członkowie Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP. W sprawie otrzymania
dostępu prosimy o kontakt z Tomaszem Magnowskim: tomasz.magnowski@sdsiz.com.pl

