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Wydział Poradnictwa Zawodowego 

KOWEZiU

• Przygotowywanie kadr dla systemu poradnictwa oraz doradztwa 
zawodowego w obszarze kształcenia zawodowego i ustawicznego 
(doskonalenie stacjonarne i on-line);

• Wspieranie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, poradni 
psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, 
bibliotek pedagogicznych oraz nauczycieli-doradców metodycznych                      
w organizowaniu i prowadzeniu wspomagania  szkół w obszarze 
doradztwa zawodowego;

• Opracowywanie i publikacja materiałów informacyjnych i  metodycznych 
oraz promowanie działalności innowacyjnej;

• Realizacja projektu Euroguidance Pl.



Euroguidance

• Euroguidance to międzynarodowa europejska sieć 

zrzeszająca 51 centrów w 34 krajach www.euroguidance.eu, 

www.euroguidance.pl

• Euroguidance promuje wymiar europejski w systemach 

poradnictwa i doradztwa zawodowego poprzez wymianę 

informacji i dobrych praktyk

• Od 2014 roku projekt jest realizowany w ramach programu 

„Erasmus+"

http://www.euroguidance.eu/
http://www.euroguidance.pl/
http://www.llp.org.pl/


Euroguidance

http://www.euroguidance.pl/
http://www.euroguidance.pl/


Projekt Euroguidance - Facebook



Ustawa o systemie oświaty

Zapisy dotyczące zadań szkoły w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego 

możemy znaleźć w następujących aktach prawnych:

• Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. 

(Dz.U. 2004 nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)

Na mocy ustawy o systemie oświaty system oświaty zapewnia między innymi 

przygotowanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia. 

System oświaty zapewnia w szczególności: (Art. 1.)

(…)

14. przygotowywanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia;

15. warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów przez organizowanie 

zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz kształtowanie aktywności społecznej          

i umiejętności spędzania czasu wolnego;



Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,

szkołach i placówkach (Dz.U. 2013 poz. 532)

Obowiązek realizacji zadań związanych z wyborem kierunku kształcenia, zawodu,

planowaniem kariery zawodowej dla uczniów gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej 

oraz w szkołach dla dorosłych.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy

z uczniem w formie:

● zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem

kształcenia i kariery zawodowej,

● warsztatów,

● porad i konsultacji.



Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

§ 17. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz

planowaniem kształcenia i kariery zawodowej organizuje się w celu

wspomagania odpowiednio uczniów lub słuchaczy w podejmowaniu

decyzji edukacyjnych i zawodowych, przy wykorzystaniu aktywnych

metod pracy.

Zajęcia prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych
i specjaliści (w tym doradcy zawodowi).



Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

§ 25.1. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne 

i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych

właściwych dla danego poziomu kształcenia;

3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem 

kształcenia kariery zawodowej;

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę;

5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie 

doradztwa edukacyjno-zawodowego;

6) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów 

w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2. W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole lub placówce, dyrektor szkoły lub placówki 

wyznacza nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę planującego  

i realizującego zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.



§ 27. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców grup

wychowawczych i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce zapewniają poradnie

oraz placówki doskonalenia nauczycieli.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna



Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. 

w sprawie zasad działania publicznych poradni psychologiczno-

pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych (Dz.U. 2013 poz. 199)

Dzieci i młodzież znajdą wsparcie w wyborze kierunku kształcenia i planowaniem 

kariery zawodowej nie tylko w szkole, ale także w publicznych poradniach 

psychologiczno-pedagogicznych (§ 1., § 8.1.).

● pomoc udzielana bezpośrednio dzieciom, młodzieży i rodzicom polega 

w szczególności na pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz 

planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,

● pomoc udzielana jest w formie: warsztatów, porad i konsultacji, wykładów 

i prelekcji, działalności informacyjno-szkoleniowej,

● realizowanie zadań polega na udzielaniu nauczycielom, wychowawcom pomocy                

w  planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.



• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r.

w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz

publicznych szkół (Dz. U. 2001 nr 61 poz. 624 z późn.zm.)

Szkoły (gimnazja, licea ogólnokształcące, technika i zasadnicze szkoły zawodowe)

powinny opisać swoją koncepcję realizacji zadań z zakresu doradztwa

w wewnątrzszkolnym systemie doradztwa (w załączniku dla odpowiedniego

typu szkoły - § 2.1.).

Sposób organizacji doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku

kształcenia, a także organizację współdziałania szkoły z poradniami

psychologiczno-pedagogicznymi i innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo -

szkoły określają w swoich statutach.

Wewnątrzszkolny System Doradztwa



Realizacja doradztwa zawodowego w szkole

Inspiracja, propozycja, przykład WSD

Program WSD powinien być opracowany z uwzględnieniem specyfiki konkretnej

szkoły i potrzeb jej uczniów. Warto poświęcić czas i uwagę na wypracowanie

autorskich, dopasowanych do potrzeb szkoły i uczniów rozwiązań.

Szkolny program doradztwa zawodowego może zawierać:

• ciekawy tytuł

• ramy prawne

• filozofię, tło, założenia

• adresatów programu

• zadania wychowawcy, specjalisty

• cele

• przewidywane rezultaty / profil absolwenta

• treści

• formy pracy

• zasoby (także scenariusze zajęć)

• sojuszników

• formy ewaluacji

Dołęga-Herzog H., Rosalska M., Wykorzystanie metod kreatywnych w przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu.  

Propozycje rozwiązań metodycznych, KOWEZiU 2014, s. 16



Kwalifikacje do zajmowania stanowiska 

nauczyciela-doradcy zawodowego

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r.

w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz

określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli

niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia

nauczycieli (Dz. U. 2009 nr 50 poz. 400 z późn. zm.)

W przepisach prawa zostały również określone kwalifikacje, jakie musi posiadać 

osoba zatrudniona na stanowisku nauczyciela-doradcy zawodowego (§ 22.1., 2., 

3.).

§ 22. 1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-doradcy 

zawodowego w szkołach i placówkach, o których mowa w § 2 (m.in. liceum, 

technikum) posiada osoba, która ukończyła: 

1) studia magisterskie w zakresie doradztwa zawodowego oraz posiada 

przygotowanie pedagogiczne lub 

2) studia magisterskie na dowolnym kierunku i studia podyplomowe w zakresie 

doradztwa zawodowego oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.



Kwalifikacje do zajmowania stanowiska 

nauczyciela-doradcy zawodowego

2. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-doradcy zawodowego

w szkołach i placówkach, o których mowa w § 3 (gimnazjum i zasadnicza szkoła

zawodowa) i § 4, posiada osoba, która:

1) ma kwalifikacje określone w ust. 1 lub

2) ukończyła:

a) studia pierwszego stopnia w zakresie doradztwa zawodowego oraz posiada

przygotowanie pedagogiczne lub

b) studia pierwszego stopnia na dowolnym kierunku (specjalności) i studia

podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego oraz posiada przygotowanie

pedagogiczne.

3. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-doradcy zawodowego

w szkołach i placówkach, o których mowa w § 14, 15, 17 i 18 (szkoły i ośrodki

specjalne), posiada osoba, która ma kwalifikacje określone w ust. 1 lub 2,

a ponadto ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie

pedagogiki specjalnej, odpowiedniej do niepełnosprawności uczniów lub rodzaju

placówki.



Formy wsparcia oferowane przez KOWEZiU

• Portal www.doradztwo.koweziu.edu.pl (m.in.: 
narzędzia diagnostyczne)

• Publikacje  

• Filmy o zawodach

• Plakaty informacyjno-promocyjne

• Platforma Edukacyjna KOWEZiU

• Kursy i szkolenia

• „Edukator Zawodowy”

• Wyszukiwarki

http://www.doradztwo.koweziu.edu.pl/
http://edukator.koweziu.edu.pl/
http://www.koweziu.edu.pl/
http://www.koweziu.edu.pl/




Dotychczasowe publikacje



Publikacje



Publikacje

Wydany w formie segregatora jako 

Informator o zawodach  
szkolnictwa zawodowego
(8 700 egz., wrzesień 2013)
- 25 918 pobrań

Wersja online Informatora o zawodach 
szkolnictwa zawodowego dostępna jest 
na stronie: 
www.doradztwo.koweziu.edu.pl
w zakładce Wybieram zawód

http://www.doradztwo.koweziu.edu.pl/


Publikacje

Poradnik, publikacja i broszury zostały opracowane w ramach projektu „Edukacja dla pracy”

Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4 Otwartość systemu edukacji 

w kontekście uczenia się przez całe życie, 3.4.2 Upowszechnienie uczenia się przez całe życie, 

współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Rozwijam skrzydła



Publikacje

Rozwijam skrzydła – filmy animowane



Otwarte zasoby edukacyjne - filmy

Drogi zawodowe – filmy + scenariusze zajęć



Otwarte zasoby edukacyjne - filmy

E-lekcje



Otwarte zasoby edukacyjne - filmy

Marzenia w zasięgu ręki - filmy promujące Kształcenie Na Odległość



Otwarte zasoby edukacyjne - filmy



Otwarte zasoby edukacyjne - filmy

Filmy o zawodach



Otwarte zasoby edukacyjne

E-gazetki Plakaty



Platforma Moodle



Platforma Moodle



Edukator Zawodowy



Wyszukiwarki



Dziękuję i zapraszam na:

www.euroguidance.plwww.koweziu.edu.pl


