
  

XXXI KONFERENCJA SZKOLENIOWA „SOLIDNE PODSTAWY – 

PROFESJONALNE DZIAŁANIE” 

 

 

W dniach 24.10 – 25.09.2021 roku 

w formie online na platformie 

TEAMS i ZOOM odbyła się 

konferencja szkoleniowa pod 

hasłem „Solidne podstawy – 

profesjonalne działanie” oraz 

warsztaty. Konferencja została 

zorganizowana przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych                            

i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej. Uczestniczyła w niej               

p. Dyrektor Violetta Chmielewska i pedagog/doradca zawodowy                       

p. M. Miczko. 

Udział w konferencji i warsztatach był jedną z nagród, jaką 

otrzymał nasz Zespół Szkół w ramach realizacji działań w XII 

Ogólnopolskim Tygodniu Kariery: „Doradzamy zawodowo – wybieramy 

odlotowo”. Pani Ewa Dębska – wiceprzewodnicząca SDSiZ zaprosiła 

przedstawicieli nagrodzonych placówek do zaprezentowania 

podjętych działań w ramach OTK 2020. 

Pani Chmielewska i p. Miczko zapoznały uczestników ze 

specyfiką szkoły oraz przedstawiły działania zarówno przedszkola jak 

i szkoły podstawowej. 



 

Podczas konferencji poruszono następującą tematykę: 

 GOŚĆ SPECJALNY KONFERENCJI: „Hope-Action Theory in Action” –               

dr Norman Amundson i Andrea Fruhling (Kanada) (on-line) 
 „Life Design Counseling” – refleksje poradoznawcy” – dr hab. prof. DSW 

Bożena Wojtasik (on-line) 
 „Co dzieci wiedzą o pracy?”  – dr hab. prof. UŁ Anna Paszkowska-Rogacz 

(on-line) 
  „O wzajemnych relacjach między poradoznawstwem a praktyką doradczą.” 

– dr hab. prof. UAM Małgorzata Rosalska (on-line) 
 „Filozoficzne przesłanki współczesnego doradztwa zawodowego” – dr 

Monika Mazur-Mitrowska, psycholog, doradca zawodowy, SDSiZ RP (on-

line) 
 „Doradztwo zawodowe w modelu popytowym” – Iwona Zaborowska, 

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr 
 „Gallup z talentem” – Aneta Nowakowska (on-line) 



 „Wyzwania „po” pandemiczne a dydaktyka. Wykorzystanie w narzędzi 

opartych na postulatach neurodydaktycznych. Profil BrainCore wspierający 

ucznia w rozwoju i nauce.” – Tomasz Waleczko, trener BrainCore 

 „Wokół terapii schematów – relacje w pracy doradcy zawodowego” – Anna 

Sowińska (on-line) 

 „Doradztwo zawodowe dla uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami 

edukacyjnymi” dr Paweł Wolski (on-line) 

 „Postmodernising Career counselling in (South) Africa to enhance ‚best 

practice’: At the coalface while ‚tradition’ dictates” – prof. Kobus Maree 

Uniwersytet w Pretorii (RPA) (on-line) 

 „Carieer Coach” – Elena Zaglaridou – Education Future Skills Development 

Lead Microsoft Central Eastern Europe (Grecja) (on-line) 

Udział w konferencji i w warsztatach był dobrą okazją do wymiany 

doświadczeń zawodowych w zakresie doradztwa edukacyjno – 

zawodowego oraz pogłębieniu wiedzy o technikach pracy                        

w doradztwie zawodowym. 

Podczas tej konferencji wprowadzono do kolejnego XIII 

Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2021 pod hasłem „Wyprawa na 3K: 

Kariera, Kompetencje, Kreatywność” pod patronatem Ministerstwa 

Edukacji i Nauki. 

Podaję link, gdzie można posłuchać skróconych wystąpień 

prelegentów: 

Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych 

Rzeczypospolitej Polskiej | Facebook 

 

 

Przygotowała:      Magdalena Miczko 

       

 

https://www.facebook.com/sdsizrp/
https://www.facebook.com/sdsizrp/

