Relacja ze spotkania GSDZ w dniu 12.12.2016 w Zespole Szkół
Jezuitów im. Stanisława Kostki w Gdyni.
Na spotkaniu było obecnych 26 osób. Spotkanie rozpoczęła Dorota Derheld z PPP nr 2. Powitała
obecnych oraz przedstawiła plan spotkania.
Przedstawiła pozytywne relacje uczestników I Konferencji GSDZ, która zebrała zdecydowanie
pozytywne oceny. Poinformowała o artykule autorstwa Agnieszki Dobbek-Szuty zamieszczonym w
kolejnym numerze „Doradcy Zawodowego”.
Zgodnie z mottem, że GSDZ jest miejscem wymiany doświadczeń i dzielenia się dobrymi praktykami,
omówiono wydarzenia, które miały miejsce w ostatnim czasie.
Z bardzo dobrym przyjęciem spotkała się Konferencja w Europejskim Centrum Solidarności. O swojej
działalności mówiły przedstawicielki Centrum Rozwoju Talentów, panie Milena Chomik oraz Justyna
Wróbel zachęcając do korzystania z ich oferty. Pakiet materiałów pokonferencyjnych pojawi się
niebawem na naszej stronie.
Pani Ewa Skrabaszewska opowiedziała o pojawiającej się niechęci udziału młodzieży w zajęciach
związanych z doradztwem zawodowym wynikającym z ilości projektów realizowanych w ramach tej
tematyki. Problemem jest również brak informacji dotyczących funkcjonowania szkół, a szkół
podstawowych w szczególności.
Następnie przedstawiono nadchodzące wydarzenia, tj.
A CO PRZED NAMI:
•
15 grudnia – CEN – Dogadajmy się – o stylach komunikacyjnych i innych czynnikach, które
wpływają na jakość naszych relacji interpersonalnych.
•
12 stycznia – Pomorska specjalna Strefa Ekonomiczna – Gdański Park NaukowoTechnologiczny
SPOTKANIE GSDZ
•

20 lutego (pon). – CKZiU 1

•

17 marca - WSAiB

•

25 kwietnia - Ania Kasicz – CKZiU 2

•

Maj – Centrum Rozwoju Talentów

W następnej kolejności p. Aleksandra Kozera zaprezentowała zasady działalności Fundacji ELAB, która
opiera się na dwóch filarach.
I filar – poszerzaniem dostępu do edukacji, edukowania z przywileju kształcenia za granicą
II filar – pomoc w wyjeździe młodzieży zamierzającej kształcić się w Wlk. Brytanii, Danii i Holandii.
Następnie p. Kozera szczegółowo omawiała tematykę zasad studiowania i aplikowania na
zagraniczne uczelnie, zgodnie z zagadnieniami:

1. Dlaczego warto wyjechać?
2. Jak wygląda nauka w poszczególnych ośrodkach zagranicznych?
3. Jak wygląda życie i zakwaterowanie?
4. Jak zarobić na utrzymanie?
5. Finansowanie ze strony państw, zasady udzielania pożyczek.
6. Kiedy i jak aplikować na poszczególne uczelnie?
Na koniec p. Kozera omówiła zasady udzielania młodzieży bezpłatnej pomocy fundacji , tj:
- kompleksowa pomoc w aplikowaniu
- w edycji dokumentów aplikacyjnych
- udzielania wsparcia w trakcie trwania aplikacji
Dla nauczycieli Fundacja proponuje:
- przeprowadzanie prezentacji w szkołach
- wsparcie dla doradców zawodowych
- indywidualne konsultacje dla uczniów w ramach projektu Globalna Szkoła
Kontakt z Fundacją pod adresem: info@elab.edu.pl oraz info@elabfundacja.pl
Po przerwie nastąpiła prezentacja szkoły goszczącej.
Obejrzeliśmy dwa filmy zrealizowane przez uczniów promujące szkolę . O nauce w gimnazjum oraz
działalności wynikającej ze specyfiki szkoły, polegającej na otwarciu na potrzeby drugiego człowieka
mówili przedstawiciele młodzieży. Dyrektor Pedagogiczny Zespołu Szkół, p. Szuta podkreślił fakt
możliwości wynikające z obecności szkoły w globalnym systemie Szkół Jezuickich i wymianę
młodzieży z bliskimi i dalekimi zakątkami na świecie, takimi jak Izrael czy Australia. Wymienił znanych
absolwentów SJ, takich jak np. Fidel Kastro czy Freddy Mercury. Podkreślił rolę przewodnika
duchowego w ignacjańskim modelu wychowania. W odpowiedzi na pytania z sali o doradztwo
zawodowe w szkole, wymienił działania planowe przez cały okres nauki w szkole rozpoczynające się
badaniem predyspozycji uczniów podczas przyjęcia do szkoły, badania z wykorzystaniem materiałów
KOWEZiU, udział uczniów w Professional Week oraz włączanie rodziców w działania związane
z doradztwem.
W ostatniej części p. Agata Zapolska- Downar z PPP nr 4 w Gdańsku przypomniała zebranym teorię
potrzeb Maslowa w odniesieniu do doradztwa zawodowego oraz pokazała ćwiczenia związane
z coachingiem mocnych stron.
Podkreśliła rolę pozytywnego nastawienia w motywacji oraz przedstawiła piramidę motywacji, która
opiera się na realizacji potrzeb:
1. Potrzeby biologiczne i fizjologiczne (powietrze, jedzenie, picie, itp.)
2. Potrzeba bezpieczeństwa (opieka, porządek, prawo, granice, stabilność, itp.)
3. Potrzeba przynależności i miłości (rodzina, uczucia, związek, zespół pracowniczy, itp.)
4. Potrzeba szacunku (uznanie, osiągnięcia, odpowiedzialność, reputacja, itp.)

5. Potrzeby poznawcze (wiedza, znaczenie, samoświadomość)
6. Potrzeby estetyczne*( piękno, równowaga, forma, itp.)
7. Potrzeba samorealizacji (rozwój osobisty)
8. Transcendencja*(pomoc innym w samorealizacji) -bazuje na filozofii i psychologii (prawda,
dobro wiara, duchowość..)
Praca warsztatowa polegała na opracowaniu w grupach odpowiedzi na pytania:
- w jaki sposób pracodawcy mogą i powinni realizować poszczególne potrzeby pracownika oraz
- jakie sektory na rynku zajmują się realizacją wymienionych potrzeb.
Wnioski:
- żeby przejść na wyższy poziom potrzeb, muszą być zaspokojone potrzeby niższego rzędu
- w pracy doradcy należy przeanalizować deficyty w realizacji potrzeb badanego
Na zakończenie prowadzące zebrały ankiety, życzyły zebranym Wesołych Świąt oraz zaprosiły na
następne spotkanie.

Przygotowała Jolanta Nowicka

Plan spotkania:
9:00 – 9:30

Powitanie.
"Co w trawie piszczy" czyli omówienie wydarzeń, które już za nami.

9:30 – 11:30

Studiowanie za granicą – dostępne dla każdego - Aleksandra Kozera, Elab
Education Laboratory

11:30 – 11:45

przerwa kawowa

11:45 – 12:15

Autoprezentacja szkoły goszczącej

12:15 – 13:45

Teoria Maslowa w doradztwie zawodowym oraz coaching mocnych stron, Agata
Zapolska-Downar, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 w Gdańsku

13:45 – 14:00

Pytania, podsumowanie, ankieta ewaluacyjna, zakończenie

