
 

 
 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

 

Program szkolenia  

dla osób realizujących zadania 

z zakresu doradztwa zawodowego 

moduł X 

 

Zasoby i materiały wspierające 

działania z zakresu  

doradztwa zawodowego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

Moduł X 

Tytuł: Zasoby i materiały wspierające działania z zakresu doradztwa 

zawodowego 

Cel ogólny: zapoznanie uczestników z zasobami i materiałami wspierającymi 

działania z zakresu doradztwa zawodowego 

 

Cele szczegółowe: 

Uczestnik: 

1. wskazuje zasoby i materiały wspierające działania z zakresu doradztwa 

zawodowego 

2. identyfikuje źródła informacji edukacyjno-zawodowej 

3. określa rolę koordynatora w doborze zasobów/materiałów z zakresu 

doradztwa zawodowego 

Szczegółowe treści:  

1. Zasoby i materiały wspierające działania z zakresu doradztwa zawodowego 

2. Rola koordynatora w doborze zasobów/materiałów z zakresu doradztwa 

zawodowego 

Metody i formy pracy: 

1.  mini-wykład 

2. ćwiczenie 

3. dyskusja 

Środki dydaktyczne: 

1. laptop/ komputer z rzutnikiem multimedialnym i dostępem do Internetu 

2.  flipchart/ tablica 

3. pisaki – komplet 

4. Inne zasoby i materiały – załącznik 1 dla prowadzącego 

Zasoby:  

 www.doradztwo.ore.edu.pl 

 http://euroguidance.pl/_publikacje/ 

 www.moodle.ore.edu.pl 

http://www.doradztwo.ore.edu.pl/
http://euroguidance.pl/_publikacje/
http://www.moodle.ore.edu.pl/
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Przewidywany czas: 60 minut 

Proponowany przebieg: 

1. Zasoby i materiały wspierające działania doradcze 

a. Prowadzący omawia zasoby i materiały wspierające działania z zakresu 

doradztwa zawodowego1.  

b. Po omówieniu zasobów prowadzący zadaje pytanie: Z których zasobów 

Państwo korzystaliście w swojej dotychczasowej pracy i które możecie 

polecić innym? 

2. Moja rola w … 

a. Prowadzący zapisuje na flipcharcie pytanie: Jaka może być rola 

koordynatora w selekcji i doborze zasobów/ materiałów w zakresie 

doradztwa zawodowego? 

b. Następnie prowadzący zapisuje odpowiedzi uczestników.                               W 

podsumowaniu prowadzący wraz z uczestnikami rozmawia na temat roli 

doradcy zawodowego w przekazywaniu wiedzy uczniom/ nauczycielom/ 

rodzicom na temat dostępnych zasobów/materiałów                  z doradztwa 

zawodowego. 

3. Na zakończenie … 

Na zakończenie prowadzący podkreśla, że w doradztwie zawodowym warto 

wykorzystywać różnorodne zasoby/ materiały dla urozmaicenia zajęć 

grupowych. Natomiast testy stanowią jedynie dodatkowy element procesu 

doradczego. Dodaje, iż warto także wykorzystywać dokumenty np. 

rozporządzenia, podstawy programowe, gdyż są źródłem rzetelnej i aktualnej 

wiedzy. 

Pytanie do „Koperty Autorefleksji”: 

Zasoby wspierające doradztwo zawodowe stanowią…. 

  

                                                           
1 Prowadzący omawia zasoby i materiały prezentując zawartość każdej ze stron zamieszczonej w 

netografii. 
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ZAŁĄCZNIK 

Załącznik 1 

Inne zasoby i materiały 

 

 Strony instytucji rynku pracy 

 Strony szkół i placówek 

 Portale związane z rynkiem pracy 

 Strona MEN, MRPiPS 

 Strony pracodawców 

 Strony firm zajmujących się rekrutacją pracowników 

 Strony projektów związanych z doradztwem zawodowym 

 Podstawy programowe kształcenia  w zawodach 

 Rozporządzenie w sprawie zawodów szkolnictwa zawodowego 

 Rozporządzenie w sprawie zawodów i specjalności na potrzeby rynku 

pracy 

 Opisy zawodów 

 Materiały z zakresu doradztwa zawodowego upowszechniane w ramach 

projektów 

 


