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- własny rozwój (szkolenia), 
- Grupa Wsparcia - sieć współpracy  
-a prowadzącym Koordynator (ACTION 

LEARNING), 

- wsparcie poprzez diagnozę (w gimnazjach 

- i pogłębioną w poradni). 
 

Strategia: 
DORADZTWO JAKO PROCES 



Koordynator 

1. Osoba zatrudniona w poradni PPP – poradnia ma  
ważną rolę w tym systemie, 
2. Odpowiedzialność za: 
- dobór osób do zatrudnienia w charakterze doradców 
zawodowych (nadzór nad ich działalnością), 
- organizacja działań poradni w zakresie doradztwa zawodowego 
(Grupa Wsparcia, diagnostyka...), 
- współpraca z: WED, Komisją Oświaty, PUP... 
- diagnoza potrzeb środowiska oraz preferencji (raporty). 
  
 



Doradca zawodowy 
zatrudniony w szkole 

1. Opracowanie Wewnątrzszkolnego  

Systemu Doradztwa zawodowego – współpraca  
z innymi pracownikami szkoły, 
2. Opracowanie planu pracy – tematyka zajęć 

na poszczególnych poziomach kształcenia (poradnictwo 
grupowe), 
3. Poradnictwo indywidualne (uczniowie/rodzice), 



Doradca zawodowy  
zatrudniony w szkole 

4. Diagnoza preferencji edukacyjno – zawodowych, 

5. Organizacja przedsięwzięć popularyzujących  

zawody w których kształcimy w naszych szkołach  

ponadgimnazjalnych i wyższych (Mini Targi,  

Targi Edukacyjne, wizyty studyjne u pracodawców, 

zajęcia zawodoznawcze w szkołach), 

6. Udział w projektach z obszaru doradztwa, 

7. Samodoskonalenie (współpraca z innymi doradcami,  

udział w szkoleniach...). 



Ścieżka kariery dla zawodu: 
TECHNIK  

OCHRONY ŚRODOWISKA 

PRACA ZAWODOWA: 

 

lUrzędy administracji samorządowej –  

lWydział Ochrony Środowiska 

lStacje Sanepidu 

lMiejskie Przedsiębiorstwa  

lWodno-Kanalizacyjne 

lZakłady unieszkodliwiania odpadów 

lStacje segregacji i recyklingu odpadów 

lStacje uzdatniania wody i oczyszczania  

lścieków 

 

lDALSZA EDUKACJA: 

lPolitechnika Śląska w Gliwicach 

l – inżynieria środowiska 

lPolitechnika Krakowska 

lPolitechnika Częstochowska 

lAkademia Górniczo- Hutnicza 

lw Krakowie - inżynieria środowiska 

lUniwersytety – wydziały biologiczne,  

lchemiczne i ochrony środowiska 

lWyższa Szkoła Ekologii 



 

 

 

Czym dla nas jest  
poradnictwo zawodowe ? 

 

 

- sieć instytucji świadczących usługi  
 Poradnictwa Zawodowego 
 

 powiązanych ze sobą relacjami  

 i nastawionych na wspieranie jednostek… 



Elementy systemu poradnictwa: 

 

 

- uczeń 

- samorząd 

- szkoła 

- rynek pracy 
 
 
 
 
Relacje między nimi i wspólne oddziaływanie 
 



 

 

Recepta na sprawny system 
usług doradczych: 

 

 
  

PROFESJA 
PASJA 
POWOŁANIE 
 



Szkoła prowadzi zajęcia  
z doradztwa zawodowego  

w formie: 

 

1. Usługi grupowego doradztwa zawodowego  - 
realizowanych w trakcie zastępstw, zajęć dodatkowych (też w terenie),  

2. Usługi indywidualnego doradztwa zawodowego 

– w gabinecie doradcy, 

3. Usługi informacji edukacyjno – zawodowej 

 np.: ulotki, przewodniki, informatory, strony www, prowadzenie tablicy 

informacyjnej dla uczniów. 



































Mini Targi 





Dzień pasji 



Giełda zawodów- moja droga do wymarzonego 

zawodu 



KONKURS GIMNAZJALISTO ZOSTAŃ  

ARCHITEKTEM SWOJEJ KARIERY 





Targi Pracy 



Festiwal Zawodów 





WARSZTATY 







GRUPA WSPARCIA 







Doświadczenia doradców szkolnych i zawodowych 

Niemiec  i  Szwajcarii -2011 



Doświadczenia doradców szkolnych i zawodowych 

Niemiec  i  Szwajcarii -2011 



13 X 2010 r. - „Doradztwo edukacyjno– zawodowe 
startem ucznia w dorosłość” 

 









 

„Doradco nie jesteś sam”  
Gliwice, 2012-11-27 



 

11 marzec 2014r. 
„Problematyka doradztwa edukacyjno – zawodowego  

w nowej perspektywie 2014-2020” 





Miejski System Doradztwa Zawodowego  
= System Wsparcia dla szkół 

  

1. PPP  i koordynator: 
- badania i pogłębione diagnozy,  
- organizacja doskonalenia dla doradców, 
- film o działalności sosnowieckich doradców, 
- w latach 2008-12 koordynator członkiem  
Powiatowej Rady Zatrudnienia, 
- sprawozdania dla Komisji Oświaty, 
 



Miejski System Doradztwa Zawodowego  
= System Wsparcia dla szkół 

- publikacje i wywiady (np. Kursor Zawodowy) 
- wsparcie przez innych pracowników PPP, 
- współpraca z dwoma CKZiU, 
- praktykanci / wolontariusze, 
- inni korzystają z naszych doświadczeń 

i pomysłów (przy tworzeniu systemowych   
 rozwiązań, w projektach, w publikacjach). 



Miejski System Doradztwa Zawodowego  
= System Wsparcia dla szkół 

2. Grupa Wsparcia - IX 2015r. Sieć Współpracy 

 i Samokształcenia dla nauczycieli-doradców zaw.: 
 

- konsultacje/ superwizje, 
- narzędzia diagnostyczne, 
- materiały reklamowe, 
- analizy wyborów edukacyjno – zawodowych 

 (zmiana w tendencjach wyborów ucz. kl. III Gim.), 
 



Miejski System Doradztwa Zawodowego  
= System Wsparcia dla szkół 

 

- opieka nad młodzieżą biorącą udział w Olimpiadzie  

Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową 

 (SDSiZ - lauret z ZSAB), 
- Przewodnik po zawodach CKZiU, 
- udział w Światowym Dniu Przedsiębiorczości/OTK, 
- współpraca z innymi podmiotami, 
- udział doradców z innych miast Śląska. 



Miejski System Doradztwa Zawodowego  
= System Wsparcia dla szkół 

3. Nabór elektroniczny: 
 

- szkolenia (Vulcan), 
- informacje o doradztwie, 
- prezentacje szkół, 
- pomoc techniczna dla ucznia i rodzica. 



Miejski System Doradztwa Zawodowego  
= System Wsparcia dla szkół 

4. Inne przedsięwzięcia: 
 

- udział w projektach, 
- Mini Targi, Dzień Pasji, Dzień Otwarty,  
Festiwal Zawodów, 
- zajęcia zawodoznawcze, 
- prelekcje dla uczniów, nauczycieli, rodziców, 
- organizacja konferencji, 
- wystąpienia jako goście konferencji, szkoleń. 



Niezbędne wsparcie zewnętrzne 

1.  Akty prawne (wsparcie MEN) – nie zawsze, 
2. Wsparcie udzielane przez organy prowadzące 

i nadzorujące pracę szkoły/PPP – doradca  
powinien zajmować się doradztwem zawodowym, 
3. Współpraca zewnętrzna (ODN, PUP, OHP, SDSiZ, 
Izba Rzemieślnicza, uczelnie, szkoły, KOWEZiU,  
pracodawcy..). 



Nasze logo 


