„Szczypta” informacji o tym, co działo się na ostatnich dwóch spotkaniach
oraz o tym co jeszcze przed nami .
 Spotkanie 18.12.2015 – Rocznica istnienia naszej sieci
Spotkanie przedświąteczne
smakołyków!  

. Jeszcze

raz dziękuję

wszystkim za

przyniesienie

1. Rozpoczęłyśmy od podzielenia się informacjami ze spotkań, w których miałyśmy okazję
uczestniczyć. Były wśród nich konferencje, targi kariery, spotkania rozwojowe.
Jednym ze zdarzeń było IV Forum Pomorskiej Edukacji organizowane przez CEN.
„Tematyką IV Forum Pomorskiej Edukacji była edukacja ponadgimnazjalna – ważny etap
kształtowania planów i podejmowania decyzji edukacyjnych, zawodowych i społecznych każdego
młodego człowieka. Wystąpienia i dyskusja podczas forum dotyczyły między innymi zagadnień, które
były częściowo omawiane podczas lokalnych debat o edukacji: budowania integracji i współdziałania
szkoły ze środowiskiem, wspierania pasji w rozwoju ucznia, przygotowania go do wejścia na rynek
pracy. Spotkanie było również okazją do spojrzenia na IV etap edukacyjny w kontekście wyników
egzaminów zewnętrznych, rozwinięcia wątków związanych z poszukiwaniem i wspieraniem rozwoju
ucznia nie tylko w środowisku szkolnym, ale i poza nim oraz refleksją nad tym jaki model
szkoły przygotuje młodych ludzi do wejścia w dorosłość.”

Poniżej cytuję fragment opracowania dostępnego na stronie www.cen.gda.pl/blog/zbioraktualnosci/aktualnosci/po-iv-forum-pomorskiej-edukacji/
„Potrzeba prowadzenia systemowych rozwiązań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.
Dużym problemem jest przypadkowość wyboru ścieżki edukacyjnej przez ucznia, bez uwzględnienia
posiadanych predyspozycji i bez znajomości specyfiki danego zawodu. Czynnikami decydującymi o
wyborze szkoły są czasem zainteresowania ucznia albo opinia o szkole lub szansa na zatrudnienie.
Rodzice, którzy mają znaczący wpływ na wybór szkoły, nie otrzymują wsparcia w diagnozie
predyspozycji dziecka. Podejmowane działania z zakresu doradztwa zawodowego to przede
wszystkim działania okazjonalne (np. targi pracy), kierowane do uczniów III i IV etapu edukacyjnego.
…konieczne jest zbudowanie systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego, kierowanego do uczniów i
ich rodziców, funkcjonującego już od początku drogi edukacyjnej dziecka. Otwartą kwestią,
wymagającą dalszych dyskusji, jest wypracowanie modelu takiego doradztwa.”

2. W dalszej części spotkania GSDZ nasza wspaniała doradczyni Viola Lip z PPP3
zaprezentowała nam w bardzo profesjonalny sposób metodę „Kotwice Kariery”
www.kotwice.lechaa.pl
Miałyśmy okazję przetestować i sprawdzić się w zadaniach dla
uczniów. Niektóre z nich były nie lada wyzwaniem .
Oprócz aplikacji mobilnej z ćwiczeniami oraz narzędzia
diagnostycznego godne polecenia są również broszury
i poradniki z tej strony oraz ciekawe filmiki o ludziach z pasją.
Możemy tam znaleźć wiele interesujących ćwiczeń i inspiracji.

3. Nieoceniona i jak zwykle świetnie przygotowana doradczyni Dorota Derheld z PPP2
zaprezentowała nam fachowo i z humorem nowatorskie narzędzie „KAHOOT”.
nowoczesnenauczanie.pl/narzedzia-2/ciekawa-lekcja-z-kahoot/
getkahoot.com
kahoot.it
Dzięki temu narzędziu mogłyśmy sprawdzić swoją wiedzę
z poradnictwa zawodowego oraz ocenić m.in. przyniesione
przez Dorotkę ciasto  (Mmm, było pyszne .)
Narzędzie wymaga korzystania ze smartfonów, więc możemy
w sposób, który jest bliski uczniom – ocenić ich wiedzę
z przedmiotu.
4. Nasza miła i profesjonalna koleżanka – Anna Strzelecka, doradca zawodowy z Centrum
Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gdańsku, podzieliła się z nami wiedzą na
temat funkcjonowania Centrum, ich oferty i wykorzystywanych narzędzi (m.in „Wybór
zawodu krok po kroku” – informacja w załączniku).
Zaprezentowała nam również zarys koncepcji „Biznes
Model You”. Niestety z powodu szybko uciekającego
czasu, nie było możliwości przećwiczyć go w praktyce, co
miejmy nadzieję nadrobimy na którymś z kolejnych
spotkań.

 Spotkanie 11.02.2016
Na spotkaniu było nas nieco mniej niż zazwyczaj, gdyż w tym samym czasie odbywało się
spotkanie w CEN, gdzie wyruszyli przedstawiciele naszej sieci, by móc przy następnej okazji
przekazać nam, czego na spotkaniu się dowiedzieli . Niektórych osób nie było, bo niestety
zmogło ich przeziębienie .
1. Zaprezentowałam jedno z ćwiczeń z materiałów „Od diagnozy do działania.
Scenariusze Gier Diagnostyczno – Symulacyjnych” pt. „Jakie masz spostrzeżenia?”
(Gra nr3) www.metodagier.pl
Grupy dzielnie zmagały się z zadaniami. Budowały wysokie i pomysłowe wieże, pracowały też
nad organizacją dnia dziecka oraz wymyślały papierowe weselne dekoracje.

A wszystko po to, by dać sobie wzajemnie, po zakończeniu zadania,
informację zwrotną w postaci karty spostrzeżeń. Każdy mógł dowiedzieć
się o sobie, w jakich rolach zespołowych widzą go inni i za pomocą
Kwestionariusza skonfrontować to z tym, co sam myśli o sobie.
To jest jedna z wież. Czyż nie jest cudna? 
Niestety drugiej nie zdążyłam uwiecznić...

2. Wraz z naszą niezastąpioną ekspertką od doradztwa zawodowego Urszulą Sierżant
przeprowadziłyśmy ćwiczenie przy pomocy kart „METRUMowa Magia Słowa”.
Karty te poznałam właśnie dzięki Uli na spotkaniu sieci
doradców z PPP nr 3. Na każdej z kart jest
zaprezentowany jakiś obraz i słowo. Bardzo mi się to
narzędzie spodobało, więc czym prędzej je zakupiłam.
Koszt to 49 zł + przesyłka, do kupienia na stronie www.metrum.edu.pl.

3. Nasza pomysłowa ekspertka Ula przeprowadziła z nami ciekawe ćwiczenie związane
z przyznawaniem sobie wzajemnie Tek Ministerialnych. Zadanie wymagające m.in.
od osoby przyznającej Tekę umiejętności obserwacji oraz zdolności nazywania cech
i umiejętności, a od osoby przyjmującej Tekę umiejętności reagowania na to, jak
widzą nas inni i zastanowienia, czy się z tym zgadzamy .
4. Na koniec Ula stworzyła nam okazję do pobawienia się w losowe zarządzanie czasem
przy pomocy materiałów z serii „Ekonomia na co dzień”, część
Edukacja a finanse, karty: „Czas pracuje na moją korzyść”.
Zastanawiałyśmy się jakich umiejętności wymaga od nas skuteczne
działanie w tym obszarze, jakie są ważne zasady, a jakie są pułapki.

 Spotkanie 15.03.2016
To spotkanie jeszcze przed nami. Już dziś warto zarezerwować sobie termin .
Temat przewodni: „Innowacyjne metody pracy szkolnego doradcy zawodowego, cz.II”
Planowane tematy:





Tutoring – wprowadzenie do tematu, Karolina Sakaluk, doradca zawodowy ALO nr I
w Gdyni
Rozwijam skrzydła – doradztwo w gimnazjum, Katarzyna Abramowicz, doradca zawodowy
w Gimnazjum nr 13 i Liceum Ogólnokształcącym nr XIV w Gdyni
Moja przyszłość – moje decyzje, cz. II, Urszula Sierżant, ekspert w dziedzinie poradnictwa
zawodowego
Relacja ze spotkania w CEN oraz innych wydarzeń, dzielenie się „dobrymi praktykami”

 Szkolenie z coachingu , 30.03 (webinarium) i 1.04 ( szkolenie stacjonarne)
Niestety nie ma już wolnych miejsc na szkolenie. Proszę o informację osoby zainteresowane
uczestnictwem w innym terminie. Być może uda się zorganizować kolejną edycję, jeśli będą chętne
osoby.
 Najbliższe ciekawe wydarzenia:
 „Marzec na obcasach” – cykl warsztatów, dyskusji oraz spotkań
dedykowanych kobietom, trzecia edycja przedsięwzięcia, którego
organizatorem jest Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
(WUP) w Gdańsku – 2-21 marca (wup.gdansk.pl/artykul/marzec-naobcasach.html)
 Festiwal Progressteron - 4-6 marca (www.festiwalprogressteron.pl)
 Kongres dla kobiet - 5 marca (ekobilet.pl/ii-miedzynarodowy-kongresimperium-kobiet/kongres-imperium-kobiet-1453377822/149695-bilet)
 Spotkanie Sieci Mediatorów Szkolnych w PPP nr 1 w Gdyni – 8 marca, godz.
9.00-12.00 (zapisy: mediatorzyszkolni@gmail.com)
 Spotkanie GSDZ w PPP1 – 15 marca
 Targi Akademia 2016, Dni Otwarte UG – 22-23 marca
(www.targiakademia.pl)
 Konferencja „Szkoła artystyczna jako szczebel w rozwoju zawodowym
młodzieży” , Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni - 6 kwietnia
 Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych w Gdyni – 22 kwietnia
 Metropolitarne Targi Pracy Pomorza, AmberExpo w Gdańsku - 27 kwietnia
(metropolitalnetargipracy.pl)
 Trójmiejskie Targi Pracy PG – 9 - 10 maja (targipracy.gdansk.pl)
Ponadto na kwiecień – maj planowana jest konferencja dla doradców ze wszystkich trzech gdyńskich
sieci .
 A na koniec – ciekawostka: uptoclouds.pl/7-zasad-finskiego-cudu-edukacyjnego/

