
Danuta Oleksiak 

Doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. 

Pedagog pracy, andragog i doradca zawodowy. Konsultant ds. przedmiotów 

zawodowych Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu. 

Wieloletni nauczyciel szkoły zawodowej. Organizatorka licznych form doskonalenia 

nauczycieli z zakresu szkolnictwa i doradztwa zawodowego. Autorka artykułów 

naukowych poświęconych problematyce pedeutologii i edukacji zawodowej. 

Odznaczona m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej.   

 

Katarzyna Abramowicz 

 

Pedagog, absolwentka studium socjoterapii Krakowskiego 

Centrum Psychodynamicznego. Doradca zawodowy pracujący od 

ponad 10 lat w ZSO nr 5 w Gdyni. Aktywny uczestnik Gdyńskiej 

Sieci Doradców Zawodowych. Jej pasją jest odkrywanie i 

rozwijanie zainteresowań uczniów. Wciąż doskonali swój 

warsztat zawodowy i poszukuje inspiracji do pracy z młodzieżą. 

Prywatnie mężatka, mama dwójki dzieci. W wolnym czasie 

fascynatka Sportów Latawcowych.   

 

Izabela Derewicz-Czupryniak 

Psycholog, doradca zawodowy, terapeuta i nauczyciel 
dyplomowany  w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
Nr 2 w Gdyni.  Coach ICC i mediator rodzinny.  
Doświadczony trener  w oświacie i biznesie. Organizuje i 
realizuje szkolenia doskonalące nauczycieli w pełnieniu 
funkcji edukacyjno-wychowawczej w szkole. Propaguje 
rozwiązywanie konfliktów za pomocą negocjacji „wygrany-
wygrany” i mediacji. Prowadzi grupy superwizyjne dla 
psychologów i pedagogów szkolnych, mediacje rodzinne 
oraz sesje coachingowe dla klientów indywidualnych. 
Właścicielka firmy Ośrodek Edukacji – szkolenia, pomoc 
psychologiczna, v-ce prezes Polskiego Towarzystwa 
Psychoedukacji w Gdyni.  

 
 
 

 



Dorota Derheld  

mgr pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, licencjat z zakresu profilaktyki uzależnień w 

Kujawsko – Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy; doradca 

zawodowy; mgr psychologii w Szkole Wyższej Psychologii 

Społecznej Wydziału Zamiejscowego w Sopocie. Trener 

szybkiego czytania i metod efektywnego uczenia się. 

Absolwentka Studium Socjoterapii i Treningu 

Interpersonalnego Krakowskiego Centrum 

Psychodynamicznego; Posiada doświadczenie zawodowe w 

pracy w szkole na wszystkich poziomach edukacji a także w 

poradni psychologiczno-pedagogicznej i na uczelni wyższej. 

Prowadzi zajęcia warsztatowe i wykłady dla uczniów, 

rodziców  i nauczycieli.  Prywatnie szczęśliwa mama synka, miłośniczka podróżowania i 

gotowania.  

Agnieszka Dobbek-Szuta 

Psycholog, wykładowca, doradca zawodowy.                                          

Członek Zarządu Stowarzyszenia Doradców Szkolnych                        

i Zawodowych RP. Pracuje w Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej nr 1 w Gdyni. Uwielbia pracę z ludźmi, 

zarówno tymi młodszymi, jak i starszymi. Jej misją jest 

inspirowanie innych do rozwoju oraz motywowanie do 

osiągania celów życiowych i zawodowych. Prywatnie 

uwielbia rękodzieło i nieustająco zachwyca się talentami                      

i możliwościami, które tkwią w każdym człowieku.  

 

 

Joanna Galińska  
 

Doświadczony doradca zawodowy, nauczyciel 

przedsiębiorczości i wiedzy o społeczeństwie w X Liceum 

Ogólnokształcącym  w Gdyni;  z wykształcenia ekonomistka i 

księgowa, z zamiłowania nauczycielka.  Posiada wieloletnie 

doświadczenie edukacyjne, a jej uczniowie cenią w niej 

inspirujące przekazywanie praktycznych informacji o 

zmieniającym się świecie i  rynku pracy. Opiekun realizacji 

projektów  społecznych osiągających sukcesy na szczeblu 

lokalnym i krajowym. Inspiratorka konkursów, targów i imprez 

tematycznych związanych z doradztwem zawodowym.   



Małgorzata Labuda 

Psycholog, doradca zawodowy, terapeuta rodzinny. 

Pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w 

Gdyni. Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu 

Jagiellońskiego oraz Wydziału Doradztwa Zawodowego 

Uniwersytetu Łódzkiego. Swoją wiedzę i doświadczenie w 

pracy terapeutycznej zdobywała w Zakładzie Terapii Rodzin 

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Związana 

z oświatą – od pracy w przedszkolu, szkole podstawowej, 

gimnazjum, liceum, poradni, po wolontariat w ramach 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku.  

 

Violetta Lip 

Doradca zawodowy, mediator, trener umiejętności 

wychowawczych. Od wielu lat pracuje z dziećmi, młodzieżą                      

i dorosłymi . Specjalista do spraw terapii pedagogicznej. 

Prowadzi warsztaty dla młodzieży i dorosłych z zakresu 

aktywizacji zawodowej, autoprezentacji oraz indywidualne 

konsultacje  określające zainteresowania i  predyspozycje 

zawodowe.  Mediacje stosuje, jako  metodę rozwiązywania 

konfliktów i sporów rówieśniczych, rodzic- nastolatek, 

nauczyciel-rodzic, nauczyciel-uczeń. Pracuje z rodzicami w 

formie warsztatowej i indywidualnej wzmacniając ich 

kompetencje wychowawcze. Od 13 lat jest pracownikiem 

Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr3 w Gdyni. 

Urszula Sierżant  
 

Certyfikowany trener PTP, coach, socjoterapeuta, 

wykładowca na uczelniach polskich i zagranicznych.   

Manager i trener szkoleń, projektów skierowanych do 

nauczycieli, dyrektorów, pracowników samorządów 

lokalnych, przedstawicieli biznesu.  Wielokrotnie nagradzana 

autorka i realizatorka projektów edukacyjnych. Autorka 

przewodników dla nauczycieli, materiałów edukacyjnych 

oraz artykułów w prasie specjalistycznej.  

Autorka oraz koordynator ogólnopolskiego programu                         

w zakresie doradztwa zawodowego oraz edukacji 

ekonomicznej  przy współpracy z Fundacją Młodzieżowej 

Przedsiębiorczości i Narodowym Bankiem Polskim. 



 

Ewa Skrabaszewska   

Kierownik szkolenia praktycznego w Zespole Szkół 

Chłodniczych  i Elektronicznych w Gdyni. Nauczycielka                              

i doradca zawodowy. Koordynatorka szkolna kilku projektów 

unijnych („Zawodowa Akademia Rynku Pracy dla szkół 

zawodowych województwa pomorskiego”, „Szkoła+Biznes – 

współpraca na rzecz rozwoju KADR ICT w województwie 

pomorskim”, „Konkurencyjni na rynku pracy”), w których 

uczestniczyli uczniowie ZSCHiE. W pracy zawodowej 

odpowiedzialna, między innymi, za przygotowanie i przebieg 

egzaminów  zawodowych w szkole, organizację uczniowskich 

praktyk zawodowych oraz współpracę z pracodawcami.  

 


