LUBLIN

WSEI

22 LUTEGO 2018 r. KONFERENCJA

DORADZTWO
W PLANOWANIU KARIERY
Wielowymiarowy pomiar predyspozycji zawodowych
za pomocą narzędzia Career Tree
Celem Konferencji jest zaprezentowanie

systemu wielowymiarowej diagnozy i doradztwa edukacyjno-zawodowego
składającego się z:
• pakietu testów diagnostycznych i porad edukacyjno–zawodowych przeznaczonych dla młodzieży
w wieku 16 – 22 lata
• pomocy w procesie doradztwa zawodowego
W trakcie konferencji zaprezentowane będą:
• narzędzie
• jego wartość psychometryczna
• jego możliwości wykorzystania międzykulturowego
W drugiej części konferencji eksperci  poprowadzą  sesje warsztatowe
w salach komputerowych, prezentując w praktyce działanie narzędzia
Autorzy koncepcji:
1. dr Hab. Zbigniew B. Gaś, prof. nadzw. WSEI Moderator Konferencji (WSEI Lublin)
2. dr Robert Porzak „Struktura i właściwości Drzewa Kariery (CaT) – systemu wielowymiarowej
diagnozy i doradztwa w karierze edukacyjno-zawodowej”  (WSEI Lublin)
3. ks. dr Jacek Łukasiewicz „Znaczenie prezentacji i omówienia wyników badania
w doradztwie zawodowych. Specyfika struktury raportów diagnostycznych
(dla doradcy i osoby badanej) Drzewa Kariery” (WSEI Lublin)
4. dr Monika Baryła- Matejczuk „Grupowe doradztwo zawodowe jako metoda wspomagania
w rozwoju kompetencji społecznych” (WSEI Lublin)
5. dr Grzegorz Kata „Metody i strategie ułatwiające radzenie sobie z oporem
w doradztwie zawodowym. Propozycje działań wypracowanych
w ramach Drzewa Kariery” (WSEI Lublin)

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE KONFERENCJI
dostępne są na stronie www.wsei.lublin.pl – zakładka Konferencje
Zgłoszenia na konferencję można dokonywać za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www

Udział w konferencji jest bezpłatny!
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji
do dn. 19.02.2018 r. pod numerem tel.:+48 81 749 32 27 lub na adres e-mail:monika.fraczek@wsei.lublin.pl
Miejsce Konferencji:
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
ul. Projektowa 4 , Lublin

Partnerzy Projektu:

WSEI

Szczegółowe informacje na temat konferencji:
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Monika Frączek 48 81 749 32 27
 monika.fraczek@wsei.lublin.pl
Projekt jest realizowany przy wsparciu Komisji Europejskiej
(numer umowy: 2014-1-PL01-KA200-003345)
Współfinansowany
w ramach programu Unii Europejskiej
„Erasmus+”
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