
Gdyńska Sieć Doradców Zawodowych  

 

Z inicjatywy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Gdyni organizowane są cykliczne 

spotkania rozwojowe dla osób odpowiedzialnych za doradztwo zawodowe w szkole: 

doradców zawodowych, psychologów, pedagogów, wyznaczonych do tych zadań nauczycieli. 

Spotkania mają na celu integrację środowiska doradców zawodowych zatrudnionych                              

nie tylko w placówkach oświatowych, ale również w instytucjach publicznych, dzielenie się 

„dobrymi praktykami” i wymianę doświadczeń.   

Dotychczas miały miejsce cztery spotkania:  

 15 grudnia 2014 roku „Poradnictwo zawodowe w szkole – wyzwania i możliwości.”   

Na spotkaniu zaprezentowane zostały m.in. informacje na temat możliwości rozwoju 

doradcy zawodowego oraz potrzeby nawiązywania współpracy między różnymi 

instytucjami. Przestawiono krótką relację z Festiwalu Zawodów, która miała miejsce 

22-23 kwietnia 2014 roku w Krakowie  

Zaproszeni goście specjalni:  

 mgr Urszula Sierżant – doradca zawodowy, pedagog, certyfikowany trener 

Polskiego Towarzystwa Psychologicznego  

 mgr Anna Strzelecka – przedstawiciel CIiPKZ przy WUP w Gdańsku 

Osoba prowadząca spotkanie: Agnieszka Dobbek-Szuta, doradca zawodowy, 

psycholog PPP nr 1 w Gdyni   

 27 marca 2015 roku „Metody i narzędzia w pracy szkolnego doradcy zawodowego”. 

Na spotkaniu zaprezentowane zostały zarówno płatne, jak i bezpłatne metody                      

i narzędzia przydatne w pracy doradcy zawodowego.  

Osoba prowadząca spotkanie: Agnieszka Dobbek-Szuta, doradca zawodowy, 

psycholog PPP nr 1 w Gdyni   

 12 czerwca 2015 roku  

W pierwszej części spotkania odbyły się prezentacje doradców zawodowych:   

 Pani Anny Dąbrowskiej – Fundacja Gospodarcza w Gdyni  

 Pani Alicji Kołatka – Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni  

Pani Anna Dąbrowska w bardzo interesujący sposób przedstawiła zakres działalności 

Fundacji Gospodarczej, głównie koncentrując się na aspekcie udzielania wsparcia  

młodzieży szkolnej, co spotkało się z dużym zainteresowaniem odbiorców i chęcią 

nawiązania współpracy.      



Pani Alicja Kołatka zaprezentowała działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni. 

W sposób ciekawy przedstawiała ofertę, z jakiej mogą korzystać nie tylko osoby 

młode, ale również osoby dorosłe.    

W drugiej części spotkania zaprezentowany został temat: 

  „Opracowanie Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego"  

Prowadząca tę część spotkania – Pani Dorota Derheld, pedagog pracujący w PPP nr 1 

oraz w VI LO w Gdyni zaprezentowała przykłady opracowywania WSDZ i podzieliła się 

swoimi pomysłami dotyczącymi tego obszaru wiedzy. 

Ponieważ temat nie został w pełni wyczerpany powstała potrzeba zorganizowania 

kolejnego spotkania, tym razem o charakterze typowo warsztatowym.   

 

W kolejnym roku szkolnym 2015/2016 odbyło się spotkanie:  

 16 września 2015 roku „Opracowanie Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa 

Zawodowego cz.II" 

Zostały przeprowadzone warsztatowe zajęcia z powyższego tematu. Pojawiły się 

liczne dyskusje i pytania dotyczące zasadności tworzenia WSDZ oraz sposobów 

tworzenia i realizacji WSDZ w placówkach.     

Poruszane problemy to m.in.: 

 dodatkowe obciążenie obowiązkami związanymi z tworzeniem i wypełnianiem 

dokumentacji dotyczącej WSDZ,   

 brak godzin na realizację zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego  

 opór uczniów przed zostaniem po lekcjach, 

 brak ciągłości zadań z zakresu poradnictwa zawodowego, działania 

epizodyczne,  brak planowania,              

 opór ze strony innych nauczycieli i rodziców, mała świadomość wagi zajęć                          

z poradnictwa  - nie ma myślenia na dalszą przyszłość - „jeszcze mają czas”, 

 mała świadomość nauczycieli, że wplatają treści z zakresu doradztwa 

zawodowego w treści swoich lekcji,    

 potrzeba bazy na zewnątrz, spotkań z ekspertami, większej współpracy z FG 

oraz GWCP itp. 

Osoby prowadzące spotkanie: Dorota Derheld, pedagog PPP nr 2 oraz Agnieszka 

Dobbek-Szuta, doradca zawodowy, psycholog PPP nr 1 w Gdyni   

 



Planowane są dalsze spotkania sieci: 

 

 16 października 2015 roku – „Przegląd nowych metod i narzędzi w poradnictwie 

zawodowym”. W planie spotkania znajduje się zaprezentowanie kilku nowych metod 

przydatnych w pracy doradcy zawodowego. 

 17 listopada 2015 roku -  „Przegląd nowych metod i narzędzi w poradnictwie 

zawodowym, cz. II”. 

Organizowane spotkania cieszą się coraz większym zainteresowaniem i liczba osób chętnych 

rośnie ze spotkania na spotkanie, co ukazuje zasadność i potrzebę ich organizacji.  

Tematy spotkań są ustalane m. in. w odpowiedzi na propozycje uczestników, które 

podawane są przez nich w ankietach ewaluacyjnych.  

Podczas spotkań prowadzone są również dyskusje na temat bieżących problemów i potrzeb 

środowiska doradców.  

 Wnioski, które wynikają z prowadzonych dyskusji ukazują problem braku 

jednolitego systemu doradztwa, w którym określone byłyby konkretne wytyczne, 

co do realizacji danych zadań, zakresu niezbędnej tematyki, a także wymaganej 

ilości godzin na danym etapie edukacyjnym, itp. 

 Nie należy zapominać, że pod pojęciem doradca kryje się również nauczyciel 

przedmiotowy, np. przedsiębiorczości, czy  j. angielskiego.  Nauczyciele pełniący 

funkcję doradcy borykają się głównie z problemem braku godzin przeznaczonych 

na rozmowę indywidualną z uczniem.  

 Istotny jest również temat wsparcia doradców w zakresie budowania 

pozytywnego obrazu osoby doradcy i poradnictwa zawodowego w oczach 

dyrektorów szkół, innych nauczycieli oraz uczniów i ich rodziców, a także 

ukazania potrzeby i zasadności organizowania zajęć z poradnictwa zawodowego 

w szkole. Doradca zawodowy to osoba profesjonalnie wspierająca ucznia                    

w wyborze jego dalszej drogi ku karierze, dzięki której będzie się spełniał i czuł 

szczęśliwy. Jest to cel, do którego wszyscy dążymy i warto byśmy wspierali się                

w jego realizacji.     

    

          Osoba do kontaktu: 

  Agnieszka Dobbek-Szuta 

psycholog, doradca zawodowy PPP nr 1 w Gdyni 

e-mail: doradcyppp1gdynia@gmail.com     

mailto:doradcyppp1gdynia@gmail.com

