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https://www.youtube.com/watch?v=rQk6uIBTFEE

https://www.youtube.com/watch?v=rQk6uIBTFEE


Podstawy prawne

• Ustawa o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, z poźn. zm.)

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. 
w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-
pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r., poz. 532)

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie 
ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 
r. Nr 61, poz. 624, z poźn. zm.)

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie 
zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni 
specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 199)

• 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. z 2009 r. 
Nr 50, poz. 400, z poź. zm.)



Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Centralna, publiczna placówka doskonalenia nauczycieli o ogólnopolskim zasięgu działania

Organem prowadzącym Ośrodek jest Minister Edukacji Narodowej

KOWEZiU



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

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

• Realizacja projektu Euroguidance PL

• Realizacja projektów EFS

KOWEZiU

Wydział Poradnictwa Zawodowego



Formy wsparcia

• publikacje

• sieci wsparcia

• platformy internetowe

• szkolenia, seminaria, konferencje

KOWEZiU



• Opublikowano 104 publikacje i materiały metodyczne:

 13 PDF - 335 845 pobrań

 27 800 CD

 101 171 egz.

• 76 form doskonalenia – kursy, konferencje, seminaria - 14 813 uczestników
• 12 filmów animowanych w cyklu „Rozwijam skrzydła”
• 5 filmów, tzw. e-lekcji 
• 3 filmy promujące kształcenie zawodowe
• 4 filmy z zakresu kształcenia na odległość 
• 31 filmów o zawodach
• 10 filmów z cyklu „Drogi zawodowe”
• Edukator Zawodowy – 88 artykułów
• Euroguidance Insight – 5 artykułów
• Ramowy program studiów podyplomowych

Dostępne zasoby KOWEZiU



Rok 2014 w liczbach

Wydawnictwa 17 tytułów
37 400 egz.

17 800 CD

www.koweziu.edu.pl 1 499 510 odsłon -

www.doradztwo.koweziu.edu.pl 47 189 odsłon -

www.euroguidance.pl 43 118 odsłon -

EPW Doradca Zawodowy 103 237 odsłon
1 012 

użytkowników

Uczestnicy form doskonalenia 7 form 10 905 absolwentów

KOWEZiU

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


• Konferencja „Poradnictwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci 

i młodzieży w szkołach i ośrodkach specjalnych”

• Kurs on-line „Poradnictwo na odległość”

• Kurs on-line „Poradnictwo zawodowego dla uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi”

• Kurs „Techniki kreatywne w poradnictwie zawodowym”

• Publikacja „Informacja edukacyjno-zawodowa w bibliotece 

pedagogicznej”

• Publikacja „Poradnictwo edukacyjno-zawodowe w poradni 

psychologiczno-pedagogicznej”

• Publikacja „Poradnictwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci 

i młodzieży w szkołach i ośrodkach specjalnych”

• Publikacja „Drogi zawodowe. Scenariusze zajęć” 

Rok 2015 - plany

KOWEZiU



• „Opracowanie modelu poradnictwa zawodowego oraz 

internetowego systemu informacji edukacyjno-zawodowej” 

Okres realizacji: marzec 2009 – grudzień 2012

• „Edukacja dla pracy”

Okres realizacji: styczeń – grudzień 2013,

• „Edukacja dla pracy etap 2” 

Okres realizacji: marzec 2014 – sierpień 2015.

Projekty EFS



Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty

3.4.2 Upowszechnienie uczenia się przez całe życie

Czas realizacji projektu: marzec 2009 – grudzień 2012

Cel projektu: upowszechnienie dostępu do usług poradnictwa 

edukacyjno-zawodowego uczniom od poziomu gimnazjum, poprzez 

zbudowanie spójnego, drożnego oraz dostosowanego do aktualnych 

potrzeb systemu poradnictwa zawodowego w systemie oświaty, 

realizującego ideę poradnictwa całożyciowego.

Projekt „Opracowanie modelu poradnictwa 
zawodowego oraz internetowego systemu informacji 

edukacyjno-zawodowej”



1 województwo

21 powiatów

2 doradców-konsultantów w każdym powiecie = 

Zespół Doradców-Konsultantów

Doradca-konsultant Doradca-konsultant

dla gimnazjów                       dla szkół ponadgminazjalnych

• Wybór województwa pilotażowego

•Rekrutacja koordynatora wojewódzkiego oraz 

42 doradców-konsultantów  

Projekt „Opracowanie modelu poradnictwa 
zawodowego oraz internetowego systemu informacji 

edukacyjno-zawodowej”



W każdym powiecie Zespoły doradców-konsultantów tworzyły dwie sieci:

Sieć doradców Sieć instytucji

metoda: warsztaty metody: wspólne przedsięwzięcia i inicjatywy

Budowanie sieci doradztwa edukacyjno-zawodowego

Projekt „Opracowanie modelu poradnictwa 
zawodowego oraz internetowego systemu informacji 

edukacyjno-zawodowej”



• Suplementy do świadectw 

potwierdzających kwalifikacje w zawodzie 

(dla 252 kwalifikacji)

• Suplementy do dyplomów 

potwierdzających kwalifikacje zawodowe 

w 193 zawodach

• Broszura dla pracodawców

14

Projekt „Edukacja dla pracy”



Cele II. etapu projektu: 

• przygotowanie 18 100 osób do profesjonalnego realizowania zadań 

z zakresu doradztwa zawodowego poprzez organizację szkoleń 

• przygotowanie 100 ekspertów do zewnętrznego wspierania szkół 

w zakresie doradztwa zawodowego poprzez organizację szkoleń 

dla przedstawicieli placówek doskonalenia nauczycieli

• organizacja konferencji dla środowiska akademickiego w celu podniesienia 

jakości kształcenia przyszłych doradców zawodowych

• organizacja 6 spotkań dla pracodawców nt. możliwości, efektów i korzyści 

ze współpracy pomiędzy biznesem a szkołami zawodowymi

• rozwój internetowego systemu informacji edukacyjno-zawodowej

w powiązaniu z rynkiem pracy; modyfikacja portalu

Projekt „Edukacja dla pracy etap 2”



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

Projekt „Edukacja dla pracy etap 2”

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


Inne formy wsparcia

• Wyszukiwarki

• Filmy o zawodach

• Plakaty informacyjno-promocyjne

• Platforma Edukacyjna KOWEZiU

• Informacja o doskonaleniu

• Wydawnictwa

• „Edukator Zawodowy”



Dotychczasowe publikacje



e-gazetki



Publikacje



Publikacje

Wydany w formie segregatora jako 

Informator o zawodach  
szkolnictwa zawodowego
(15 701 egz.)



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

https://www.youtube.com/watch?v=KrC8g5sBGfg
https://www.youtube.com/watch?v=KrC8g5sBGfg


Otwarte zasoby edukacyjne - filmy

Marzenia w zasięgu ręki - filmy promujące Kształcenie Na Odległość



Otwarte zasoby edukacyjne - filmy

E-lekcje



Otwarte zasoby edukacyjne - filmy



Otwarte zasoby edukacyjne - filmy

10 odcinkowy cykl „Drogi Zawodowe” przeznaczony do pracy głównie z uczniami gimnazjów.
Przykładowe sposoby wykorzystania filmów przedstawione są w scenariuszach zajęć 
dostępnych na stronie www.doradztwo.koweziu.edu.pl

http://www.doradztwo.koweziu.edu.pl/
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qefETYPjBs0
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qefETYPjBs0


Otwarte zasoby edukacyjne - filmy

Filmy o zawodach



Otwarte zasoby edukacyjne

PlakatyMateriały 
prasowe



Narzędzia diagnostyczne dla doradców 

zawodowych dostępne na stronie KOWEZiU

• MŁOKOZZ

• Talent Game

• DIAPREZAMUS

• Labirynt zawodów

• Rozpoznawanie predyspozycji i zainteresowań

• Opracowanie narzędzi diagnostycznych – wybieram zawód

• Poznaj swoje zainteresowania i świat szkolnictwa zawodowego

• Wsparcie metodyczne procesu rozpoznawania predyspozycji zawodowych uczniów

• Vademecum Talentu – zintegrowana ocena predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów

http://www.doradztwo.koweziu.edu.pl/index.php/vademecum-doradztwa-zawodowego

http://www.doradztwo.koweziu.edu.pl/index.php/vademecum-doradztwa-zawodowego


Dziękujemy i zapraszamy na

www.euroguidance.pl www.koweziu.edu.pl


