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Agenda 

Zadania 

Potencjał 

Bariery 

Wyzwania 

Oferta 

Wsparcie  

 



Kierunki polityki oświatowej 

• Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem 

wieku realizacji obowiązku szkolnego 

• Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych 

• Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów 

• Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach 

ogólnodostępnych 



Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  

z 30.04.2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach 

§ 17. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu  

         oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej organizuje  

         się w celu wspomagania odpowiednio uczniów lub słuchaczy  

         w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, przy 

         wykorzystaniu aktywnych metod pracy.  
 
  Zajęcia prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup  

          wychowawczych i specjaliści. 
 



Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie 

zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-

pedagogicznej … 

§ 25.1. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności: 

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne  

 i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 

 właściwych dla danego poziomu kształcenia; 

3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem  

 kształcenia kariery zawodowej; 

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę; 

5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie 

doradztwa edukacyjno-zawodowego; 

6) Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów  

 w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

2. W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole lub placówce, dyrektor szkoły lub placówki 

wyznacza nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę planującego   

 i realizującego zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. 



Doradztwo w procesie egzaminowania  

i walidacji 

Uczenie się formalne Uczenie się pozaformalne i nieformalne 

Ocenianie – egzamin 

zewnętrzny 

 

 

 

Standard 

kwalifikacji  

(przewidywany efekt 

uczenia się, np. 

podstawa programowa) 
 

 

 

 

 

Dyplom lub inny dokument potwierdzający kwalifikację 

Rynek pracy 

Dalsze uczenie się 

Identyfikacja 

kompetencji 

 

Informacja  

i doradztwo 

edukacyjno-

zawodowe, 

wsparcie 

 

Dokumentowanie 

efektów uczenia 

się/doświadczeń 

edukacyjnych 

Ocenianie efektów uczenia się 

Uczenie się 

uzupełniające 

Dokument potwierdzający efekty 

uczenia się nie stanowiące 

kwalifikacji 

Rynek pracy 

 

 

Walidacja  

efektów  

uczenia się 
 

 

 

 

Informacja  

i doradztwo 

edukacyjno-

zawodowe, 

wsparcie 

 



Nauczyciele doradcy zawodowi 

Placówki publiczne 
Liczba zatrudnionych 

doradców 

Bursa 1 

Centrum Kształcenia Praktycznego 16 

Centrum Kształcenia Ustawicznego - bez szkół 2 

Centrum Kształcenia Ustawicznego ze szkołami 40 

Gimnazjum 200 

Liceum ogólnokształcące 42 

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ze szkołami 2 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy 2 

Ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego 16 

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna 137 

Poradnia specjalistyczna 1 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 10 

Szkoła podstawowa 5 

Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) 5 

Zespół szkół i placówek oświatowych 443 

RAZEM 922 

Liczba nauczycieli doradców 

zawodowych wg SIO 30.09.2013 r. 



Liczba nauczycieli doradców 

zawodowych wg SIO 30.09.2013 r.  

Nauczyciele doradcy zawodowi 

Placówki niepubliczne 

Liczba 

zatrudnionych 

doradców 

Gimnazjum 16 

Liceum ogólnokształcące 4 

Szkoła podstawowa 1 

Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) 8 

Technikum 3 

Zasadnicza szkoła zawodowa 4 

Policealna szkoła artystyczna 7 

Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) 1 

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ze szkołami 2 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy 3 

Niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego i praktycznego 123 

Niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza w systemie oświaty 2 

Ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego 1 

Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy umożliwiający upośledzonym umysłowo realizację obowiązku 

szkolnego i nauki 

1 

Pozaszkolna placówka specjalistyczna 16 

Zespół szkół i placówek oświatowych 7 

RAZEM 199 



Liczba nauczycieli doradców 

zawodowych wg SIO 30.09.2013 r. 

Nauczyciele doradcy zawodowi 

Typ placówki 

Liczba 

zatrudnionych 

doradców 

publiczne 922 

niepubliczne 199 

RAZEM 1121 



Bariery w rozwoju doradztwa 

zawodowego  

Najważniejszą barierą jest: 

 

świadomość:  

• ucznia 

• dyrektora szkoły 

• nauczycieli 

• rodziców  

• i … 

doradcy 

 
dotycząca roli poradnictwa edukacyjno-zawodowego w procesie 

planowania kariery edukacyjnej i zawodowej 



Pilne potrzeby 

System informacji edukacyjno-zawodowej (w tym krajowy 

rejestr kwalifikacji) 

 

Edukacja Rodziców 

 

Aktywne doradztwo zawodowe szczególnie wśród 

gimnazjalistów 

 
Europejski kontekst doradztwa przez całe życie 



Europejski kontekst zmian  

w kształceniu zawodowym 

Idea i polityka uczenia się przez całe życie 

Europejskie i krajowe ramy kwalifikacji 

Walidacja efektów uczenia się innego niż 

formalne 

Akumulacja i transfer osiągnięć 



Ważne informacje w pracy szkolnego doradcy 

zawodowego wynikające ze zmian  

w kształceniu zawodowym  

• Klasyfikacja zawodów  
(nazwy zawodów, typy szkół ponadgimnazjalnych, nazwy kwalifikacji, 

możliwość prowadzenia kształcenia na kwalifikacyjnych kursach 

zawodowych, szczególne uwarunkowania lub ograniczenia związane  

z kształceniem w danym zawodzie) 

 

• Podstawa programowa  
(zadania zawodowe, efekty kształcenia, kompetencje personalne  

i społeczne, wykaz kwalifikacji i ich powiązań z zawodami i efektami 

kształcenia, podbudowa do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów, 

możliwości uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji w zawodach w ramach 

obszaru kształcenia określonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa 

zawodowego) 



Ważne informacje w pracy szkolnego doradcy 

zawodowego wynikające ze zmian  

w kształceniu zawodowym  

• Ocenianie i egzaminowanie 
(warunki uzyskania dyplomu, tryb dopuszczania do egzaminu zawodowego, 

warunki i formy przeprowadzania części pisemnej i praktycznej egzaminu, 

zasady dostosowywania warunków i form egzaminu zawodowego do 

rodzaju niepełnosprawności zdających, terminy egzaminów, warunki 

ponownego przystępowania do egzaminu zawodowego, warunki i tryb 

przeprowadzania egzaminów eksternistycznych, egzaminy przeprowadzane 

przez izby rzemieślnicze) 

 

• Uczenie się w formach pozaszkolnych 
(warunki, organizacja i tryb; KKZ, KUZ, KKO – potwierdzanie efektów; gdzie 

się kształcić) 



Wydział Poradnictwa Zawodowego 

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 



Inne formy wsparcia 

• Wyszukiwarki 

• Portal  

• Filmy o zawodach 

• Plakaty informacyjno-promocyjne 

• Platforma Edukacyjna KOWEZiU 

• Informacja o doskonaleniu 

• Wydawnictwa 

• „Edukator Zawodowy” 



Dotychczasowe 

publikacje 



Publikacje 

Wydany w formie segregatora jako  

Informator o zawodach   
szkolnictwa zawodowego 
(8 700 egz., wrzesień 2013) 
- 19 504 pobrań 
 



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 



Strefa ucznia na stronie KOWEZiU 



Strefa ucznia na stronie KOWEZiU 



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   



      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 



Kluczowe rezultaty pilotażu 

• przykłady form zewnętrznego wsparcia szkół w realizacji zadań w zakresie 

doradztwa edukacyjno-zawodowego 

• opis tworzenia i funkcjonowania systemu informacji edukacyjno-zawodowej, 

• opis tworzenia i funkcjonowania sieci wsparcia osób, instytucji i organizacji 

świadczących na poziomie powiatu usługi z zakresu doradztwa edukacyjno-

zawodowego 

• wypracowanie rozwiązań organizacyjno-merytorycznych, które znajdą 

zastosowanie w realizacji projektów związanych z kompleksowym 

wspieraniem szkół 

 



Struktura sieci wsparcia 



Łącznie w trakcie pilotażu wsparciem objętych zostało:  

 

220 gimnazjów (97%) 

124 szkoły ponadgimnazjalne (99%) 

Spotkania z uczniami, rodzicami i radą pedagogiczną – ponad tysiąc spotkań, w których 

udział wzięło łącznie 28 661 osób 

 

Spotkania w ramach sieci doradców/warsztaty – 2 518 uczestników 

 

Spotkania w ramach sieci instytucji/inicjatywy – 370 spotkań 



Projekt  

„Edukacja dla pracy etap 2” 



Projekt  

„Edukacja dla pracy etap 2” 

Cel główny projektu: 
 

wsparcie 6000 placówek (gimnazja, CKU, CKP i PDN)  

w realizacji zadań z doradztwa edukacyjno-zawodowego  

w kontekście idei uczenia się przez całe życie 



Projekt  

„Edukacja dla pracy etap 2” 

Cele szczegółowe:  
 
• przygotowanie 18100 do profesjonalnego realizowania zadań z zakresu    
   doradztwa edukacyjno-zawodowego poprzez organizację szkoleń: 
 - dla kadry szkół gimnazjalnych – dyrektorów, osób realizujących 
 zadania  doradców zawodowych i nauczycieli-wychowawców; 
 - dla doradców zawodowych z gimnazjum; 
 - dla osób realizujących zadania z zakresu doradztwa  
 edukacyjno-zawodowego w CKU, CKP i CKZiU; 
 
• przygotowanie 100 ekspertów zewnętrznych do wspierania szkół w zakresie    
   doradztwa zawodowego poprzez organizację szkoleń dla przedstawicieli  
   placówek doskonalenia nauczycieli; 
 
 
 



Projekt  

„Edukacja dla pracy etap 2” 

Cele szczegółowe: 

 
• upowszechnianie idei doradztwa edukacyjno-zawodowego  

  w środowisku akademickim poprzez organizację konferencji, której    

  efektem będzie także wypracowanie wskazań do programów   

  kształcenia przyszłych doradców zawodowych w celu podniesienia   

  jego jakości; 

 

• poinformowanie pracodawców o możliwościach, efektach  

  i korzyściach ze współpracy pomiędzy biznesem a szkołami  

  zawodowymi poprzez organizację  6 konferencji regionalnych; 

 

• rozwój internetowego systemu informacji edukacyjno-zawodowej  

  w powiązaniu z rynkiem pracy poprzez: 

  - organizację 2 seminariów;  

  - modyfikację portalu www.doradztwozawodowe.koweziu.edu.pl   

 
 
 
  

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


Projekt  

„Edukacja dla pracy etap 2” 

Przewidywane efekty: 
 

• wzrost kompetencji osób realizujących zadania z zakresu doradztwa   

  edukacyjno-zawodowego w gimnazjach i centrach kształcenia; 
 

• wzrost kompetencji kadry wspierającej szkoły w organizacji doradztwa  

  zawodowo-edukacyjnego; 
 

• wskazania do konstruowania wysokiej jakości programów kształcenia  

  przyszłych doradców edukacyjno-zawodowych; 
 

• podniesienie świadomości pracodawców dotyczącej możliwości  

  i korzyści ze współpracy pomiędzy przedsiębiorcami a szkołami zawodowymi; 
 

• zmodyfikowany portal www.doradztwozawodowe.koweziu.edu.pl:  

 - komponenty regionalne, 

 - 10 filmów związanych z karierą zawodową oraz scenariuszy lekcji dla   

   gimnazjów z wykorzystaniem filmów.   
 
 

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


Dziękuję i zapraszam na 

www.euroguidance.pl 

www.koweziu.edu.pl 


