
ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNE CERTYFIKOWANE SZKOLENIE Z ZAKRESU DORADZTWA ZAWODOWEGO W SZKOLE 

    Biorąc udział poznasz, m.in.: 
 

 prawne podstawy organizacji doradztwa zawodowego 
w szkole, 

 zmiany wynikające z nowelizacji przepisów prawa, 
 sposób organizacji procesu doradztwa grupowego i 

indywidualnego, 
 zasady tworzenia wewnątrzszkolnego systemu 

doradztwa zawodowego, 
 metody, techniki i narzędzia diagnostyczne w 

doradztwie zawodowym, wykorzystanie multimediów 
w tym procesie, 

 wytyczne w zakresie budowania ścieżki rozwoju 
edukacyjno-zawodowego uczniów ze szczególnym 
uwzględnieniem nowej struktury szkolnictwa 
zawodowego. 

 
 

 
 
 

 

szkolenie poprowadzi Izabela Juszkiewicz  
 

Jest trenerem biznesu, pedagogiem i akredytowanym 
coachem ACC ICF. Prowadzi szkolenia i coachingi dla kadry 
zarządzającej oświaty z zakresu doskonalenia umiejętności 
komunikacyjnych, motywacji pracowników, doskonalenia 
kompetencji menadżerskich, w tym zarządzaniem 
zespołem, zarządzaniem zmianą i wyznaczaniem celów. 
Pracuje w oparciu o standardy międzynarodowej 
organizacji – International Coach Federation. Jest 
promotorem coachingowego modelu zarządzania w 
instytucjach oświatowych.  
Pracując z nauczycielami, prowadzi warsztaty z metodyki i 
dydaktyki nauczania. Współpracuje z KOWEZiU, ORKE i 
liderami wydawniczymi w Polsce. Szczególnie interesuje się 
psychologią pozytywną, coachingiem i neurodydaktyką 

            Nie może Cię zabraknąć na szkoleniu, jeżeli: 
 

 Chcesz poznać zasady tworzenia szkolnego 
systemu doradztwa zawodowego. 

 Twoim zadaniem jest wesprzeć podopiecznych w 
zakresie planowania kariery zawodowej. 

 Planujesz rozwinąć swój warsztat doradcy 
zawodowego lub zbudować go od podstaw. 

 Chcesz poznać nowoczesne narzędzia badania 
predyspozycji zawodowych, które przełożą się na 
zwiększenie skuteczności Twojej pracy. 

 Chcesz spotkać się z naszym ekspertem, który 
nauczy Cię jak efektywnie korzystać z dostępnych 
narzędzi diagnostycznych w dziedzinie doradztwa 
zawodowego. 

 
W ramach szkolenia zapewniamy: 

 
 zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu 
 pakiet szkoleniowy 
 bufet kawowy i obiad 

Ewa Kruk Krymula 
Doradca zawodowy, trener i coach, freelancer z 
kilkunastoletnim doświadczeniem. Specjalizuje się w 
coachingu kariery i rozwoju osobistego. Autorka publikacji, 
programów szkoleniowych, ćwiczeń i testów predyspozycji 
zawodowych. Współpracuje z uczelniami wyższymi i 
ośrodkami psychologicznymi. Pracuje w oparciu o Kodeks 
Etyczny Izby Coachingu. Prowadzi warsztaty i treningi z 
zakresu planowania kariery oraz rozwijania kompetencji, a 
także konsultacje indywidualne. 

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa 
pod numerem telefonu  
693 010 021; 501 00 11 19 lub mailowo na 
adres szkolenie@zak.edu.pl 

Miejsce i data szkolenia: 24 stycznia, 
hotel „Renusz” godz 10 - 15 

mailto:szkolenie@zak.edu.pl

