Program konferencji 21.11.2016
Rozwój kompetencji osobistych i zawodowych w XXI wieku-wyzwanie dla edukacji i poradnictwa zawodowego

10:00-10:20

10:20-10:40

Otwarcie konferencji:
Paweł Adamowicz - Prezydent Miasta Gdańska
Roland Budnik - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku
Zbigniew Canowiecki - Prezydent Pracodawców Pomorza
„Rozwijanie kompetencji osobistych i zawodowych w celu sprostania wyzwaniom zmieniającego się świata –
na przykładzie Centrum Rozwoju Talentów w Gdańsku”
Kariona Chamier – Ciemińska – Kierownik Centrum Rozwoju Talentów
Anna Domagalska – Doradca zawodowy w Centrum Rozwoju Talentów

10:40-11:15

„Jak wspierać rozwój pasji i uzdolnień naszych dzieci” - Maria Mach
Maria Mach - filozof, dyrektor biura Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, zajmującego się wsparciem
merytorycznym uczniów wybitnie zdolnych. Popularyzuje ideę środowiskowego wsparcia zdolnych i
nieodpłatnego dzielenia się wiedzą, prowadzi warsztaty dla uczniów i nauczycieli. Współautorka poradnika
dla rodziców i nauczycieli "Zdolne dziecko. Pierwsza pomoc". Współorganizatorka Festiwalu Młodych
Badaczy „Odkrycia”.

11:15-11:50

„Edukacja ku przyszłości- o tym jak i kiedy pomagać uczniom stać się pracownikiem”.- Anna Patrycja Czepiel
Anna Patrycja Czepiel – pracuje na stanowisku analityka Forum Obywatelskiego Rozwoju. Jest absolwentką
Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu w Genewie.
Nagrodzona w konkursach analitycznych i naukowych.. Do jej szczególnych zainteresowań należy
problematyka rynku pracy i system polityczny RP. Jest autorką i współautorką łącznie ponad 20 publikacji
FOR w tym raportu – „dlaczego należy zwiększyć efektywność doradztwa zawodowego”.

11:55-12:10

Przerwa kawowa

12:10-12:50

„Kompetencje przyszłości - dlaczego świadomość zielonych ścieżek ma sens” - Renata Gut
Renata Gut – przedsiębiorca, konsultant, trener biznesu i edukacji od 25 lat. Wykładowca w Akademii Leona
Koźmińskiego w Warszawie. Właścicielka Instytutu Talentów FLASHPOINT, w którym popularyzuje teorię
Instytutu Gallupa. Diagnozuje dzieci, młodzież i dorosłych - inspirując innych do odkrywania swoich
talentów i mocnych stron. Autorka modelu „Zielona Ścieżka”, Współautorka m.in. książek „Zarządzanie sobą
na Zielonej Ścieżce”, „Pokolenie Y”.

12:50-13:25

„Jak ułatwić start zawodowy młodym ludziom, doświadczenia w poszukiwaniu kandydatów do pracy wśród
absolwentów” - dr Marek Suchar
dr Marek Suchar – zajmuje się psychologią stosowaną i psychologią pracy. Interesuje się badaniami nad
użytecznością różnorodnych kryteriów selekcyjnych w przewidywaniu przyszłego przebiegu kariery
zawodowej oraz modelami karier zawodowych. Konsultant personalny o przeszło dwudziestoletnim
doświadczeniu, uczestniczył w obsadzeniu kilku tysięcy stanowisk od najwyższego do najniższego szczebla.
Realizował projekty rekrutacyjne zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. Autor książek m.in. „Modele
karier”, „Rekrutacja i selekcja personelu”.

13:25-14:00

„O sztuce autoprezentacji, czyli jak oczarować pracodawcę” - Mirosław Oczkoś
Mirosław Oczkoś – aktor, reżyser, specjalista PR w zakresie pracy z głosem i autoprezentacji, właściciel firmy
Oczkoś Perfect Image. Wykładowca Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Trener/konsultant m. in.
polityków, menadżerów. Doradca ds. wystąpień publicznych. Prowadzi zajęcia w zakresie sztuki prezentacji
przed kamerą oraz sprawności mówienia. Jest autorem książek: „Sztuka mówienia bez bełkotania i
faflunienia”, „Paszczodźwięki. Mały poradnik dla wielkich mówców”.

