
DORADZTWO ZAWODOWE 
1.  

Temat Koordynacja doradztwa zawodowego w szkole podstawowej 

Adresaci 
dyrektorzy, nauczyciele – koordynatorzy wewnątrzszkolnego systemu 

doradztwa zawodowego 

Rodzaj formy kurs metodyczny 

Liczba godzin 30 

 
Treści 

• Wzbogacanie warsztatu pracy wychowawcy, doradcy zawodowego. 
• Doradztwo zawodowe grupowe. 

• Baza informacyjna dla celów doradztwa zawodowego 

 
2.  

Temat Orientacja i doradztwo zawodowe w edukacji w roku szkolnym 2020/2021 

Adresaci dyrektorzy, nauczyciele, doradcy zawodowi, pedagodzy szkolni 

Rodzaj formy konferencja 

Liczba godzin 4 

 

 
Treści 

• Orientacja zawodowa w klasach I-VI. 

• Doradztwo edukacyjno-zawodowe w klasach VII-VIII. 

• Upowszechnianie oferty szkół zawodowych. 

• Organizacja wewnątrzszkolnego systemu orientacji, doradztwa 

zawodowego 

 
3.  

Temat Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość w roku szkolnym 2020/2021 

Adresaci 
dyrektorzy, nauczyciele, doradcy zawodowi, pedagodzy szkolni, koordynatorzy 

wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego 

Rodzaj formy konferencja 

Liczba godzin 4 

 

 
Treści 

• Doradztwo edukacyjno-zawodowe w planowaniu dalszej ścieżki 

kształcenia. 

• Organizacja wewnątrzszkolnego systemu orientacji, doradztwa 

edukacyjno-zawodowego. 

• Dobre praktyki w zakresie orientacji i doradztwa edukacyjno-zawodowego 
 

4.  

Temat Doradztwo zawodowe w świadomym planowaniu kariery 

Adresaci uczniowie 

Rodzaj formy konsultacje grupowe z uczniami, warsztaty 

Liczba godzin 2 (jedno spotkanie) 

 

 
 

Treści 

• Doradztwo zawodowe w planowaniu zatrudnienia. 

• Współpraca z pracodawcami na rzecz przygotowania uczących się 

i absolwentów do funkcjonowania na rynku pracy. 

• Upowszechnianie oferty szkół zawodowych. 

• Organizacja wewnątrzszkolnego systemu orientacji, doradztwa 

edukacyjno-zawodowego. 

• Badanie predyspozycji zawodowych 

 

 



5.  

Temat Zintegrowany System Kwalifikacji 

Adresaci dyrektorzy, nauczyciele 

Rodzaj formy konsultacje grupowe 

Liczba godzin 6 

 
Treści 

• Kwalifikacje rynkowe. 

• Polska Rama Kwalifikacji. 

• Opisy kwalifikacji zawodowych 

6.  

Temat Punkt Konsultacyjny Polskiej Ramy Kwalifikacji 

Adresaci dyrektorzy, nauczyciele 

Rodzaj formy konsultacje indywidualne 

Liczba godzin zgodnie z potrzebami 

Treści Zintegrowany System Kwalifikacji 

7.  

Temat Zawodoznawstwo w planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej 

Adresaci 
dyrektorzy, nauczyciele, doradcy zawodowi, liderzy wewnątrzszkolnego 

systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego, uczniowie łódzkich szkół 

Rodzaj formy konsultacje grupowe 

Liczba godzin 3 

Treści 
• Dobre praktyki doradztwa zawodowego. 

• Pracodawcy na rzecz doradztwa zawodowego 

 
8.  

Temat Coaching w edukacji i doradztwie zawodowym 

Adresaci dyrektorzy, nauczyciele, doradcy zawodowi, pedagodzy szkolni 

Rodzaj formy kurs metodyczny, warsztaty metodyczne, konsultacje grupowe i indywidualne 

Liczba godzin 30 

 
Treści 

• Nauczyciel – coach. 
• Stosowanie technik coachingowych w edukacji. 

• Stosowanie technik coachingowych w pracy doradcy zawodowego 

 
9.  

Temat Mentoring w edukacji 

Adresaci 
dyrektorzy i nauczyciele szkół ogólnokształcących, zawodowych i szkół 

podstawowych 

Rodzaj formy kurs metodyczny (e-learning) 

Liczba godzin 12 

 

Treści 

• Mentoring skuteczną metodą w procesie rozpoznawania wewnętrznego 

potencjału uczniów. 

• Rola nauczyciela – mentora w motywowania uczniów do samodzielnej 

pracy 



10.  

Temat Upowszechnienie oferty szkół zawodowych 

Adresaci dyrektorzy i nauczyciele szkół zawodowych i podstawowych 

Rodzaj formy konsultacje indywidualne 

Liczba godzin 15 

Planowany termin 

realizacji 
październik 2020 r. – kwiecień 2021 r. 

 
Treści 

• Wspieranie uczących się w tworzeniu indywidualnych planów rozwoju 

edukacyjno-zawodowego. 

• Partnerstwo lokalne na rzecz zatrudnienia absolwentów 

 
11.  

Temat Świadome planowanie ścieżki kształcenia i wybór zawodu 

Adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół 

Rodzaj formy modelowe zajęcia edukacyjne 

Liczba godzin 8 

 

 
Treści 

Zastosowanie metod aktywizujących podczas modelowych zajęć edukacyjnych 

w następujących obszarach tematycznych: 

• „Poznaj siebie samego”. 

• „Kreatywność – kluczem do sukcesu edukacyjnego”. 

• „Zasoby osobowe atutem na rynku pracy” 

 
12.  

Temat 
Planowanie kariery edukacyjno-zawodowej. Badania ankietowe wśród 

rodziców uczniów klas VIII 

 
Adresaci 

członkowie Zespołu zadaniowego ds. badań ankietowych dotyczących 

świadomego planowania dalszej ścieżki kształcenia uczniów oraz diagnozy 

potrzeb rodziców uczniów klas programowo najwyższych szkoły podstawowej 

Rodzaj formy spotkania zespołu zadaniowego 

Liczba godzin 20 

 

Treści 

• Modyfikacja kwestionariusza ankietowego dla rodziców uczniów klas VIII 

szkoły podstawowej. 

• Przeprowadzenie badań ankietowych wśród rodziców. 

• Opracowanie i prezentacja wyników badań (publikacja) 
 

13.  

Temat Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego 

Adresaci nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

Rodzaj formy spotkania edukacyjne rad pedagogicznych 

Liczba godzin w zależności od potrzeb szkół 

 

 
Treści 

• Akty prawne dotyczące doradztwa zawodowego. 
• Zadania doradcy zawodowego w szkole. 

• Tematyka zajęć z doradztwa zawodowego. 

• Program doradztwa zawodowego. 

• System kształcenia ponadpodstawowego. 

• Informacja zawodowa 

 

 

 



 
14.  

Temat Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego 

 
Adresaci 

nauczyciele doradztwa zawodowego szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych, koordynatorzy Wewnątrzszkolnych Systemów 

Doradztwa Zawodowego 

Rodzaj formy kurs metodyczny 

Liczba godzin 40 

 

 
 

Treści 

• Podstawy prawne doradztwa zawodowego w szkole. 

• Zadania koordynatora doradztwa zawodowego. 

• Doradztwo zawodowe, orientacja i preorientacja zawodowa. 

• Jak konstruować program doradztwa zawodowego? 

• Rola nauczycieli i wychowawców w efektywnej realizacji 

Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego. 

• Ewaluacja WSDZ w szkole 

 
15.  

Temat Opracowanie koncepcji i realizacja Turnieju Zawodoznawczego. 

Adresaci nauczyciele szkół podstawowych 

Rodzaj formy spotkania zespołu metodycznego 

Liczba godzin 20 

 

 
Treści 

• Turniej zawodoznawczy jako metoda realizacji orientacji zawodowej. 

• Opracowanie konkurencji turniejowych. 

• Kształtowanie kreatywności jako element orientacji zawodowej. 

• Świat zawodów na wesoło. 

• Zawody przeszłości, zawody przyszłości. 

• Realizacja Międzyszkolnego Turnieju Zawodoznawczego dla klas VI 
 

16.  

Temat Edukacja statystyczna 

Adresaci nauczyciele szkół podstawowych 

Rodzaj formy spotkania zespołu metodycznego, seminarium 

Liczba godzin 30 

 

Treści 

• Metoda projektów w obszarze edukacji statystycznej. 
• Przygotowanie XI Konkursu „Statystyka w karierze”. 

• Seminarium „Świat w liczbach” – innowacyjne rozwiązania w edukacji 

statystycznej 

Informacje dodatkowe Współpraca z Urzędem Statystycznym. Zgłoszenia na adres e-mail 

Organizator Małgorzata Redlicka, m.redlicka@lcdnikp.elodz.edu.pl 

 

17.  

Temat 
Oferta szkół ponadpodstawowych zawodowych w roku szkolnym 

2021/2022 

Adresaci nauczyciele i uczniowie wszystkich typów szkół 

Rodzaj formy spotkania zespołu zadaniowego 

Liczba godzin 20 

 
Treści 

• Opracowanie informatora „Szkoły ponadpodstawowe zawodowe w Łodzi. 

Szkolnictwo zawodowe 2021/2022”. 

• Oferta szkół ponadpodstawowych zawodowych 

mailto:m.redlicka@lcdnikp.elodz.edu.pl


 

18.  

Temat 
Łódzki System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego – koordynacja 

działań 

Adresaci uczniowie wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

Rodzaj formy 
konsultacje grupowe dla uczniów, grupowe badanie predyspozycji 

zawodowych 

Liczba godzin  

 

 

 

 
Treści 

• Planujemy karierę edukacyjno-zawodową po ukończeniu szkoły 

podstawowej. 

• Poznawanie siebie jako jeden z drogowskazów kariery. 

• Badanie predyspozycji zawodowych z wykorzystaniem kwestionariuszy 

zainteresowań zawodowych i preferencji zawodowych. 
• Świat zawodów – charakterystyka wybranych branż zawodowych. 

• Wybór szkoły ponadpodstawowej. 

• Oferta edukacyjna łódzkich szkół ponadpodstawowych. 

• Rynek pracy w regionie i Polsce – prognozy rynku pracy. 

• Procedura naboru do szkół ponadpodstawowych 

19.  

Temat Badanie predyspozycji zawodowych uczniów – konsultacje indywidualne 

Adresaci uczniowie wszystkich typów szkół 

Rodzaj formy indywidualne badanie predyspozycji zawodowych, konsultacje indywidualne 

Liczba godzin  

 

 

 
Treści 

• Poznawanie siebie jako jeden z drogowskazów kariery. 

• Badanie predyspozycji zawodowych – z wykorzystaniem kwestionariuszy 

zainteresowań zawodowych i preferencji zawodowych. 
• Wybór szkoły ponadpodstawowej. 

• Oferta edukacyjna łódzkich szkół ponadpodstawowych. 

• Konstruowanie Indywidualnych Planów Rozwoju Zawodowego. 

• Procedura wyboru szkoły ponadpodstawowej 

 

20.  

Temat 
Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego – wsparcie 

i koordynacja zadań 

Adresaci 
dyrektorzy, nauczyciele, koordynatorzy Wewnątrzszkolnych Systemów 

Doradztwa Zawodowego z wszystkich typów szkół 

Rodzaj formy 
konsultacje grupowe i indywidualne dla nauczycieli, lekcje modelowe, 

obserwacje zajęć edukacyjnych, warsztaty, wycieczki zawodoznawcze 

Liczba godzin  

 

 

 
Treści 

• Planowanie i realizacja działań w ramach Wewnątrzszkolnego Systemu 

Doradztwa Zawodowego. 
• Rozpoznawanie predyspozycji zawodowych. 

• Poznanie potrzeb rynku pracy. 

• Świadome planowanie dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej. 

• Czynniki wyboru szkoły. 

• Struktura systemu edukacji. 

• Oferta edukacyjna 
 



21.  

Temat Rodzic świadomym doradcą kariery zawodowej swojego dziecka 

Adresaci rodzice uczniów łódzkich szkół podstawowych 

Rodzaj formy konsultacje grupowe dla rodziców, konsultacje indywidualne dla rodziców 

Liczba godzin 200 

Planowany termin 

realizacji 
wrzesień 2020 r. – czerwiec 2021 r. 

 

 

 
Treści 

• Przygotowanie rodziców do wspierania dziecka w podejmowaniu decyzji 

edukacyjno-zawodowych. 

• Struktura systemu edukacji. 

• Wybór ścieżki edukacyjnej po szkole podstawowej. 

• Czynniki zewnętrzne i wewnętrzne wyboru szkoły i zawodu. 

• Różne możliwości potwierdzania kwalifikacji zawodowych. 

• Branże rozwojowe w województwie łódzkim – prognozy rynku pracy. 

• Procedura wyboru szkoły ponadpodstawowej 

22.  

Temat Działania systemowe szkół z zakresu doradztwa zawodowego 

Adresaci nauczyciele i koordynatorzy WSDZ, doradcy zawodowi 

Rodzaj formy spotkania zespołów metodycznych 

Liczba godzin 6 

 

 

 
 

Treści 

• Wprowadzanie w szkołach innowacyjnych rozwiązań z zakresu doradztwa 

edukacyjno-zawodowego. 

• Wymiana doświadczeń związanych z efektywnością inicjatyw 

podejmowanych w ramach działań systemowych z zakresu doradztwa 

zawodowego w szkołach. 
• Wzbogacanie bazy edukacyjno-zawodowej szkół. 

• Strategia gromadzenia, opracowania i selekcjonowania materiałów 

informacyjnych zgodnie z typem szkoły i poziomem kształcenia. 

• Certyfikowanie wzorcowych działań szkół 

23.  

Temat 
Dlaczego Supermen nosił majtki na rajstopach? – kreatywność i twórczość 

w kształtowaniu ścieżki kariery 

Adresaci 
uczniowie klas VIII szkół podstawowych, uczniowie techników, liceów i szkół 

branżowych 

Rodzaj formy warsztaty 

Liczba godzin 2 (jedno spotkanie) 

 
Treści 

• Czym jest kreatywność? 
• Łamanie schematów myślowych. 

• Rozwiązywanie problemów i zagadek w sposób nieschematyczny 

24.  

Temat Mechatronik, czy znam ten zawód? – ćwiczenia praktyczne w ROEM 

Adresaci uczniowie klas VI-VIII szkół podstawowych 

Rodzaj formy warsztaty 

Liczba godzin 3 (jedno spotkanie) 

 
Treści 

Poznanie zawodów mechatronicznych. Dzieci aktywnie uczestniczą 

w warsztatach w Laboratorium Robotyki i Laboratoriach Mechatronicznych, 

wykonując ćwiczenia przygotowane dla danej grupy wiekowej 



 


