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Z A P R O S Z E N I E 
na szkolenie online  

 
 

 

 
 
 
 

Temat przewodni sieci: 
 Doradztwo zawodowe w szkole – narzędzia pracy. 

 
Temat V ostatniego spotkania:  

 

Diagnoza i warsztat pracy doradcy zawodowego 
 

Termin V ostatniego spotkania:  20 maja 2021 r. o godzinie 16:00 
 

Adresaci: zainteresowani nauczyciele,  wychowawcy, pedagodzy, doradcy zawodowi  
 
Osoba prowadząca:  Marcin Kuc - nauczyciel, terapeuta i doradca zawodowy w wielu placówkach edukacyjnych, 
wieloletni wykładowca akademicki, właściciel Centrum Edukacyjno-Terapeutycznego CET w Świdnicy. 
Specjalizuje się w pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie i zaburzoną emocjonalnie a także w 
obszarze szeroko rozumianego doradztwa zawodowego i jobcoachingu. Lider sieci Doradców Zawodowych 

Ziemi Świdnickiej. Motto życiowe: "Primum non nocere". 

 
Koordynator sieci:  Ryszarda Wiśniewska-Paluch - doradca metodyczny – doradztwo zawodowe PCEiK, 
konsultant PCEiK ds. psychoedukacji, profilaktyki i wspierania uzdolnień, pedagog szkolny, oligofrenopedagog, 
socjoterapeuta, szkolny doradca ds. uzależnień, sądowy kurator społeczny 

 
Czas trwania:  3 godziny dydaktyczne  
 
Miejsce spotkania:  Spotkanie na platformie Microsoft Teams – uczestnik otrzyma dostęp: login i hasło  
do spotkania po wypełnieniu i przesłaniu zgłoszenia udziału: https://forms.gle/HtzK2Ww4YHetakxy6 
 
Cele:   

 Podniesienie umiejętności wykorzystania i doboru narzędzi diagnostycznych w doradztwie 

zawodowym 

POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI I KULTURY 

56-400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 56 
 

Sekretariat tel.: 071-314-01-72; Internet: www.pceik.pl; 

E-mail: sekretariat@pceik.pl 

 

Sieć Współpracy i Samokształcenia  

Szkolnych Doradców Zawodowych 

https://forms.gle/HtzK2Ww4YHetakxy6
http://www.pceik.pl/
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 Doskonalenie umiejętności zastosowania poszczególnych narzędzi w pracy z uczniem i klasą 

 Zapoznanie z kwestionariuszami, testami i ankietami, a także multimedialnymi narzędziami 

wspierającymi proces diagnostyczny 

 Budowanie własnego warsztatu diagnostycznego 

Zagadnienia:  
1. Diagnoza w doradztwie zawodowym - grupowa i indywidualna.  

2. Testy, arkusze i kwestionariusze - praktyczne ujęcie, analiza.   

3. Narzędzia multimedialne w diagnozie - pakiet materiałów wspomagających diagnostę.   

4. IPD, IPE, IPD dokumenty wspierające proces samopoznania i planowania kariery edukacyjno-

zawodowej. 

5. Rozmowa z uczniem / klientem - praktyczne wskazówki i narzędzia coachingowe. 

 
 

Warunki udziału w spotkaniach SWIS: 
1. Nauczyciele, zgłaszający się do pracy w sieci, deklarują   udział  we wszystkich zaplanowanych spotkaniach.  

2. Nauczyciele należący do SWIS mogą korzystać z proponowanych szkoleń w ramach sieci  

oraz materiałów zamieszczanych przez koordynatora na platformie Moodle. 

3. Na wszystkie spotkania sieci obowiązuje jedno zgłoszenie (formularz), niezbędne jest jednak telefoniczne 

potwierdzenie udziału przed każdym spotkaniem sieci, zgodnie z terminem podanym  

w zaproszeniu (w przypadku tego spotkania do 19.05.2021 r.) 

Warunki udziału w formie doskonalenia dla uczestników spoza sieci: 
1. Osoby zainteresowane udziałem w formie doskonalenia prosimy o przesyłanie zgłoszeń  

do 19.05.2021 r. Zgłoszenie na szkolenie następuje poprzez wypełnienie formularza.  

Za udział w jednym spotkaniu obowiązuje opłata: 

- z porozumienia 40 zł 

- bez porozumienia 80 zł   
 

UCZESTNICY PO ZAKOŃCZENIU PRAC SIECI OTRZYMAJĄ ZAŚWIADCZENIA. 

Odpłatność: 
 

 nauczyciele z placówek oświatowych prowadzonych przez Miasta i Gminy, które podpisały                     

z PCEiK porozumienie w sprawie finansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2021 rok 

oraz z placówek prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Oleśnicy – bezpłatnie. 

 

 nauczyciele z placówek oświatowych prowadzonych przez Miasta i Gminy, które nie podpisały                

z PCEiK porozumienia w sprawie finansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2021 rok, 

nauczyciele z placówek niepublicznych – jedno spotkanie sieci: 2 godziny dydaktyczne – 60 zł, 

             3-4 godziny dydaktyczne – 80 zł 

Wpłaty na konto bankowe Numer konta: 26 9584 0008 2001 0011 4736 0005 
Rezygnacja z udziału w formie doskonalenia musi nastąpić w formie pisemnej (np. e-mail), najpóźniej na  
3 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością 

pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 50%. Nieobecność na szkoleniu lub konferencji nie zwalnia  
z dokonania opłaty 
 

 
 


