
Ośrodek Rozwoju Edukacji

Działania na rzecz rozwoju 

doradztwa zawodowego



Ośrodek Rozwoju Edukacji powstał 1 stycznia 2010 roku. 

Ośrodek Rozwoju Edukacji jest publiczną placówką 

doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym 

prowadzoną przez Ministra Edukacji Narodowej.

Celem Ośrodka jest podejmowanie i realizacja działań

na rzecz doskonalenia systemu oświaty i podnoszenia 

jakości edukacji zgodnie z polityką oświatową państwa

w obszarze kształcenia ogólnego, zawodowego 

i wychowania.

Kim jesteśmy



wspieramy placówki doskonalenia nauczycieli, 

poradnie psychologiczno-pedagogiczne, biblioteki 

pedagogiczne. 

wspomagamy szkoły i placówki w realizacji ich zadań 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

opracowujemy materiały informacyjne i metodyczne

realizujemy projekty PO WER

Zadania ORE



Kogo wspieramy?

kadrę realizującą zadania

z zakresu nadzoru 

pedagogicznego

biblioteki pedagogiczne

placówki

doskonalenia 

nauczycieli

poradnie

psychologiczno-

pedagogiczne

szkoły 

(nauczycieli, dyrektorów, 

również rodziców)

wspieramy

kadra MOW i MOS



Wydział Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego

• 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 zadań w projekcie Eurodoradztwo Polska na zlecenie Ministra 
Edukacji Narodowej



Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego 

(okres realizacji styczeń 2016 – czerwiec 2018)

Cel projektu: Dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy 
poprzez zaangażowanie przedstawicieli pracodawców i pracowników na wszystkich etapach 
jego programowania

Zadanie 1: Przegląd i aktualizacja dokumentów programowych szkolnictwa zawodowego

Zadanie 2: Opracowanie zmodyfikowanych PPKZ oraz suplementów do dyplomów                       
i kwalifikacji

PO WER 2014 - 2020



Rezultaty projektu Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego 

(I i II etap projektu):

• Modyfikacja podstaw programowych kształcenia w zawodach  do 130 

zawodów

• Suplementy do dyplomów i kwalifikacji do 130 zawodów

• Rekomendacje do planów i programów nauczania do 130 zawodów

• Rekomendacje do ścieżek rozwoju zawodowego do 130 zawodów

• Uszczegółowione efekty kształcenia do 44 zawodów

• Kryteria weryfikacji do efektów kształcenia z PPKZ do 119 zawodów

• 12 seminariów branżowych z pracodawcami po 200 osób każde –

w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach (październik 2017 r. –

styczeń 2018 r.)

• Planowane 3 konferencje (maj/czerwiec 2018 r.)



Kwalifikacja

Jednostka 

efektów 

kształcenia

Efekty 

kształcenia

Kryteria 

weryfikacji

• należy zwrócić uwagę, aby dotyczyły 

kwalifikacji

• produktem końcowym każdej JEK powinien być 

wyrób lub usługa lub dokument

• powinny odpowiadać danej JEK

• powinny  być sprawdzalne 

(mierzalne, weryfikowalne)



Kto stosuje kryteria weryfikacji (KW)? 
Są one powszechną praktyką w wielu systemach kwalifikacji, w wielu 

systemach kształcenia zawodowego (performance criteria / 

assessment criteria).

Źródło: Learning outcomes approaches in VET curricula - A comparative 

analysis of nine European countries (Cedefop, 2010)
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poligraficzno-
fotograficzna

fryzjersko-
kosmetyczna

ekonomiczno-
administracyjno-

biurowa

transportowo-
spedycyjno-
logistyczna

skórzana
chemiczno-
ceramiczno-

szklarska

włókienniczo-
odzieżowa

drzewno-
meblarska budowlana

drogowa i 
inżynieryjno-
instalacyjna

hotelarsko-
gastronomiczno-

turystyczna
spożywcza leśno-

ogrodnicza
rolno-

hodowlana

mechaniczna -
mechanika

precyzyjna

mechaniczna -
budowa maszyn 
i obróbka metali

górniczo-
wiertnicza

hutniczo-
odlewnicza

elektryczno-
elektroniczna i 
energetyczna

teleinformatyczna

ochrona 

zdrowia
pomocy 

społecznej

ochrony i 
bezpieczeństwa 

osób i mienia
artystyczna motoryzacyjna



Polski system oświaty

od 2019/2020 

roku szkolnego



Jakim 
potencjałem 
dysponujemy 

w roku 
szkolnym 

2017/2018?

Rok szkolny 2017/2018



Zawody szkolne

Od 1 września 2018 r. będziemy uczyć:
w 214 zawodach szkolnych, zgłoszonych przez właściwych 
ministrów dla zawodu w 249 kwalifikacjach

Zawody rynkowe



Zintegrowany  Rejestr  Kwalifikacji

Kwalifikacje rynkowe



Absolwent  Liceum 

Ogólnokształcącego

Egzamin maturalny

PRK IV

Absolwent  Branżowej 

Szkoły I Stopnia

PRK III

Edukacja zawodowa

Egzamin Zawodowy

PRK III   Stolarz

lub

PRK IV   Fryzjer

Absolwent  

Technikum

Egzamin maturalny

PRK IV

Edukacja zawodowa

Egzamin Zawodowy 

PRK IV Technik Mechanik

lub

PRK V Technik 

Informatyk 

Edukacja Ogólna
Edukacja Ogólna Edukacja Ogólna



Edukacja włączająca

Zawody pomocnicze 
Kształcenie wyłącznie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

1. pracownik pomocniczy obsługi hotelowej,
2. pracownik pomocniczy krawca,
3. pracownik pomocniczy mechanika,
4. pracownik pomocniczy ślusarza,
5. pracownik pomocniczy stolarza,
6. asystent fryzjera (pierwotna propozycja nazwy tego zawodu, brzmiała

pracownik pomocniczy fryzjera),

7. pracownik pomocniczy kucharza (nowa propozycja)

Zawody dla uczniów ze SPE
1. Technik tyfloinformatyk
2. Technik prac biurowych
3. Technik masażysta



Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych

(okres realizacji styczeń 2016 r. – czerwiec 2018 r.)

Cel projektu: stworzenie ram efektywnego funkcjonowania doradztwa edukacyjno-zawodowego 
w systemie oświaty:

• Opracowanie programów realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego, 
dla poszczególnych typów szkół (podstaw programowych); 

• Przygotowanie wzorcowych rozwiązań organizacyjnych w zakresie funkcjonowania 
wewnątrzszkolnych systemów doradztwa. 

PO WER 2014 - 2020



Rezultaty projektu

Zestaw przykładowych programów preorientacji zawodowej, 

orientacji zawodowej oraz doradztwa zawodowego 

dla systemu oświaty

Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe 

dla dzieci, młodzieży i dorosłych



Rezultaty projektu

Wzorcowe rozwiązania organizacyjne funkcjonowania 

wewnątrzszkolnych systemów doradztwa zawodowego (WSDZ)

Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe 

dla dzieci, młodzieży i dorosłych



ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia ……. 2018 r.

w sprawie doradztwa zawodowego

Na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 4 

ustawy z dnia 14 stycznia Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 

ze zm.) ….. 

Będzie obowiązywać od 1.09.2018 r.



Rekomendacje do rozporządzenia 

w sprawie doradztwa zawodowego

dotyczące treści programowych z zakresu doradztwa zawodowego obejmują:

1. cele doradztwa zawodowego oraz preorientacji i orientacji zawodowej:

Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe 

dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Celem preorientacji i orientacji zawodowej jest wstępne zapoznanie 

dzieci z wybranymi zawodami i środowiskiem pracy, kształtowanie 

pozytywnej i proaktywnej postawy dzieci wobec pracy i edukacji, 

a także pobudzanie i rozwijanie zdolności oraz zainteresowań dzieci.

Celem doradztwa zawodowego jest przygotowanie uczniów 

do świadomego i samodzielnego planowania kariery oraz podejmowania 

decyzji edukacyjnych i zawodowych, uwzględniających znajomość 

własnych zasobów oraz informacje na temat rynku pracy i systemu 

edukacji. 



Rekomendacje do rozporządzenia 

w sprawie doradztwa zawodowego

dotyczące treści programowych z zakresu doradztwa zawodowego obejmują:

2.treści programowe będące celami szczegółowymi doradztwa zawodowego 

w klasach VII i VIII szkół podstawowych, w branżowych szkołach I stopnia, 

w technikach i liceach - w podziale na cztery obszary:

• Poznawanie własnych zasobów,

• Świat zawodów i rynek pracy,

• Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie,

• Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-

zawodowych

z wyodrębnionymi treściami do realizacji w ramach zajęć z zakresu 

doradztwa zawodowego;

3.proponowane treści programowe będące celami szczegółowymi:  

preorientacji zawodowej w przedszkolu, orientacji zawodowej w klasach I-III 

i IV-VI szkoły podstawowej oraz doradztwa zawodowego w branżowej szkole 

II stopnia i szkole policealnej – w podziale na te same obszary.

Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe 

dla dzieci, młodzieży i dorosłych



„Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa
edukacyjno-zawodowego ”

Okres realizacji: 01.07.2017 r. - 30.06.2018 r.

Cel główny projektu: Przygotowanie kadry trenerów do prowadzenia szkoleń
dla osób realizujących zadania z zakresu DEZ w szkołach i placówkach.

Jako trenerzy zostaną zrekrutowani:

• pracownicy centrów kształcenia praktycznego,
• nauczyciele ze szkół zawodowych posiadający kwalifikacje doradcy

zawodowego lub nauczyciele posiadający inne formy doskonalenia
zawodowego z zakresu doradztwa zawodowego oraz

• doradcy metodyczni i konsultanci z wojewódzkich i powiatowych
publicznych placówek doskonalenia nauczycieli.



• Wskaźnik rezultatu:

odsetek powiatów, z terenu których zostaną przygotowani trenerzy do
prowadzenia szkoleń z zakresu doradztwa zawodowego- 100%

• Wskaźnik produktu:

1. Liczba osób przygotowanych do realizacji ramowych programów doradztwa
edukacyjno-zawodowego opracowanych w ramach programu – 500

2. Liczba programów szkolenia dla trenerów - 1

3. Liczba raportów końcowych z ewaluacji - 1

Zaplanowano 20 szkoleń, podczas których zostanie przeszkolonych 500 trenerów.

Szkolenia prowadzone są w miastach wojewódzkich w całej Polsce (w chwili obecnej
trwają w Poznaniu i Gorzowie Wielkopolskim).

Planowane jest przeszkolenie 500 trenerów z całej Polski (min. jedna osoba
z powiatu).

Szkolenia będą prowadzone przez 12 autorów programu. Każde szkolenie będzie
prowadzone przez 2 osobowy zespół w max. 27 osobowej grupie.





Przykładowe programy realizacji zajęć 

z zakresu doradztwa zawodowego 

w klasie 7 SP i BS 1 







Publikacje

www.doradztwo.ore.edu.pl/vademecum-doradztwa

http://www.doradztwo.ore.edu.pl/vademecum-doradztwa


Narzędzia diagnostyczne



E-gazetki



Scenariusze zajęć + filmy



Sieci wsparcia na poziomie krajowym

www.moodle.ore.edu.

pl

http://moodle.ore.edu.pl/


Uczniowie znajdą tam m.in.:

quizy, rebusy, krzyżówki, 

gry interaktywne,

ćwiczenia interaktywne,

zasoby multimedialne,

portfolio językowe,

kursy interaktywne

oraz wiele innych…

Wyszukiwarka posiada w zbiorze 47 000 zasobów.

Wyszukiwarka produktów projektów IP2

Zawiera materiały do każdego etapu edukacyjnego,

do wszystkich przedmiotów. 

Nauczyciele znajdą tam m.in.:

podręczniki (z różnych przedmiotów),

nowatorskie programy nauczania,

scenariusze zajęć,

zbiory zadań,

zasoby multimedialne wspierające pracę 

na lekcji,

publikacje z zakresu metodyki nauczania

oraz wiele innych…



E-PODRĘCZNIKI

Bezpłatne, dostępne, interaktywne

www.epodreczniki.pl

Innowacyjny projekt na skalę światową

Opracowano program szkolenia wraz z materiałami na temat korzystania

z e-podręczników i e-materiałów w nauczaniu przedmiotowym i przeszkolono

ponad 1 000 nauczycieli oraz pracowników systemu doskonalenia.

• 58 e-podręczników do 14 przedmiotów i edukacji wczesnoszkolnej

• Ponad 3 000 zasobów metodycznych i dydaktycznych 

uzupełniających e-podręczniki

• Dostępne 24h/7 dni w tygodniu

• Różnorodne, multimedialne formy przekazu, zbiory zadań 

interaktywnych

• Dostępne z poziomu różnych typów urządzeń: komputera, laptopa, 

tabletu, smartfona, czytnika

e-booków, tablicy interaktywnej, w wersji of-line i on-line

• Kształtują kompetencje cyfrowe, czytelnicze

i medialne. Uczą programowania.



SCHOLARIS – portal wiedzy dla nauczycieli

www.scholaris.pl

Scholaris to portal wiedzy dla nauczycieli 

zawierający bezpłatne, elektroniczne 

zasoby edukacyjne dostosowane

do wszystkich etapów kształcenia.

Dostępne zasoby: 26 700

• Ćwiczenia
• E-książki
• Nagrania dźwiękowe
• Scenariusze lekcji
• Testy
• Dokumenty dydaktyczne
• Filmy i animacje
• Prezentacje multimedialne
• Pomocne strony www
• Zdjęcia i ilustracje

http://www.scholaris.pl/


Dziękuję za uwagę

Kontakt

Aleje Ujazdowskie 28

00-478 Warszawa

tel. 22 345 37 00, 

fax 22 345 37 70

mail: sekretariat@ore.edu.pl

mail: ore@ore.edu.pl

www.ore.edu.pl


