
44

2/2021DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

nosprawnością diagnoza funkcjonalna jest procesem 
aktywnego poszukiwania danych potrzebnych do pod-

jęcia decyzji o działaniach zmierzających do zmiany 
aktualnego stanu psychospołecznego człowieka i jego 
środowiska (za: Paluchowski, 1995). Na zakończenie 
konferencji prezentację w zakresie projektów ORE  
w obszarze poradnictwa psychologiczno-pedagogicz-

nego, przedstawiła Izabella Lutze, kierownik Wydzia-

łu Diagnozy i Współpracy z Poradniami Psychologicz-

no-Pedagogicznymi Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Władysława Hanuszewicz
Nauczyciel konsultant ds. wspomagania nauczycieli  

w zakresie pracy z uczniami niepełnosprawnymi i z za-

burzeniami rozwoju w ODN w Słupsku. Oligofrenope-

dagog, specjalista w zakresie pracy opiekuńczo-wycho-

wawczej. Wspiera kadrę zarządzającą oraz nauczycieli  
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20 maja 2021 r.  Ośrodek Doskonalenia Nauczycie-
li w Słupsku, we współpracy z Wojewódzkim Urzędem 
Pracy w Gdańsku, zorganizował konferencję dla do-
radców zawodowych, a także osób zainteresowanych 
tematyką rynku pracy pt. „Doradź mądrze. Doradca 
zawodowy towarzyszem w zmianie”. Celem spotkania 
było przedstawienie informacji na temat dynamicznie 
zmieniającego się rynku pracy oraz ukazania zmian 
wynikających z pandemii.

Uczestników i prelegentów powitała Bożena Żuk, 
dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słup-
sku, a także Anna Lewicka, kierownik Centrum Inno-
wacji i Planowania Kariery w Gdańsku.

Pierwszą prelegentką była Anna Pawłowska, kie-
rownik Wydziału Pomorskiego Obserwatorium Rynku 
Pracy, która przedstawiła temat „Podróż po pomorskim 
rynku pracy”. W swoim wystąpieniu omówiła sytuację 
na pomorskim rynku pracy w latach 2019-2021r. Prze-
analizowała wskaźniki zatrudnienia w województwie 
pomorskim, przedstawiła także: oferty pracy zgłasza-
ne przez pracodawców w 2020 r., stopę bezrobocia  
w województwie pomorskim w latach 2019-2020. 
Anna Pawłowska zwróciła również uwagę na brak 
wykwalifikowanych pracowników w wielu gałęziach 
przemysłu oraz na kompetencje, których oczekują pra-
codawcy od swoich pracowników.

Kolejną prelegentką była Natalia Zarańska, coach, 
doradca zawodowy, trenerka psychologii pozytywnej. 
Jej wystąpienie pt. „Jak przekształcić kryzys w sukces” 
było niezwykle ciekawe, poruszające i bardzo podoba-
ło się uczestnikom konferencji. Prelegentka rozpoczęła 
swoje wystąpienie zdaniem „Kryzys to błogosławień-
stwo, aby człowiek mógł dokonać rozwoju w swoim 
życiu”. Na pytanie, jak przekształcić kryzys w sukces 
Natalia Zarańska w podsumowaniu swojego wystąpie-
nia odpowiedziała, że należy spojrzeć na niego z per-
spektywy obserwatora, zrozumieć i wykorzystać do 
własnej transformacji.
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zawodowych, doradców zawodowych oraz wsparcia 
szkół i placówek w działaniach projektowych, w tym 
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Doradź mądrze. Doradca zawodowy towarzyszem w zmianie
KONFERENCJA DLA DORADCÓW ZAWODOWYCH

Ewa Olszówka i Dorota Botkowska z Wojewódz-
kiego Urzędu Pracy w Gdańsku przedstawiły prezen-
tacje na temat „Kompetencje przyszłości kluczem 
do sukcesu”. Swoje wystąpienie rozpoczęły słowami 
„Świat jest poddany transformacji ku nieznanemu”. 
Prelegentki omawiały kompetencje, które będą po-
trzebne na rynku pracy w przyszłości, zarówno obec-
nie, jak i za 5, 10 czy 20 lat.

Kolejnym prelegentem była Magdalena Szyma-
niak, coach, doradca zawodowy, rekruter, HR Busi-
ness Partner. Przedstawiła ona prezentację pt. „Pra-
cownik idealny – czyli jaki?”. Magdalena Szymaniak 
zabrała głos jako pracodawca i przedstawiła oczeki-
wania co do wymagań skierowanych do potencjal-
nych pracowników. Podkreśliła, iż pracownik przy-
szłości to taki, który potrafi odpowiedzieć na zmiany  
w otaczającym świecie.

Konferencję podsumowała Bożena Żuk, dyrek-
tor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku.  
Podziękowała prelegentom za wartościowe i porusza-
jące wystąpienia oraz uczestnikom za obecność i po-
święcony czas.

Spotkanie było bezcennym czasem wymiany do-
świadczeń i zdobywania wiedzy na temat obecnej sy-
tuacji na rynku pracy, który charakteryzuje koniecz-
ność zdobywania nowych umiejętności, doskonalenia 
kompetencji zawodowych przez całe życie. 

Uczestników i wszystkich nauczycieli już dziś za-
praszamy na kolejne formy doskonalenia poświęcone 
tematyce doradztwa zawodowego i rynku pracy.


