
Rola szkolnego poradnictwa zawodowego 

na przykładzie działań 

Środowiskowego Centrum 

Doradztwa Zawodowego 

w Zespole Szkół Ekonomicznych 

w Zielonej Górze  



Zespół Szkół Ekonomicznych 

w Zielonej Górze – 

ogólne informacje 



Aktualne 
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kształcenia 

Technik 
ekonomista 
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obsługi 

turystycznej 

Technik 
hotelarstwa 

Technik 
logistyk 
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handlowiec 

Technik 
technologii 

odzieży 

Technik 
spedytor 



PROJEKTY UNIJNE 

Porozumienie bez granic 

Akademia dobrych praktyk 
w Ekonomiku II 

Euroregion Sprewa-
Nysa-Bóbr 

Akademia dobrych 
praktyk w Ekonomiku  

Akademia dobrych praktyk 
w Ekonomiku III 



Środki pozyskane przez ZSEk. w ramach projektów unijnych od roku 2010: 

2 000 000 zł 
„Akademia dobrych praktyk w Ekonomiku” 

„Porozumienie bez granic – trening umiejętności językowych dla pracowników szkół 

zawodowych” 

Comenius Regio „Zawody turystyczne szansą na przyszłość” 

Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr – praktyki zawodowe 

„Akademia dobrych praktyk w Ekonomiku II” 

Comenius Partnerski Projekt Szkół – ‘A Time Travel Throughout The European Union’ 

„Akademia dobrych praktyk w Ekonomiku III” 

 Wizyta studyjna „Europejskie standardy w kształceniu, doradztwie i praktykach zawodowych” 



PRACOWNIA LOGISTYCZNO-SPEDYCYJNA 

Koszt wyposażenia 
pracowni w sprzęt 
(m.in. komputery, 
drukarka i skaner 

kodów, regały, 
europalety itp.) 
i specjalistyczne 

oprogramowanie: 

150 000 zł 



PRACOWNIE HOTELARSKIE 

Pracownie 
wyremontowane 
i wyposażone ze 

środków własnych 
szkoły 



PRACOWNIA OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 

Łączny koszt pomocy dydaktycznych (w tym m.in. mapy, 
przewodniki, atlasy), sprzętu i oprogramowania do obsługi 

biura turystycznego: 

14 000 zł 



PRACOWNIA EKONOMICZNA 

Sprzęt i meble warte 74 000 zł – (m.in. 15 
komputerów, projektor, 2 faxy, urządzenie 
wielofunkcyjne, inne urządzenia biurowe) 



PRAKTYKI ZAWODOWE 

Miejsca praktyk uczniów ZSEk.: 

Grecja, Hiszpania, Niemcy, promy Polska-Szwecja, promy 
śródlądowe – Ren, Dunaj, oraz renomowane 

przedsiębiorstwa i hotele w Polsce 



Leonardo da Vinci 

„Polska gościnność w angielskim hotelu” 

Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” 



Promy śródmorskie Polska-Szwecja 

Cottbus 

Grecja 

Promy śródlądowe Ren-Dunaj 



Współpraca 
w zakresie 
promocji 

zawodów, 
wsparcie 

merytoryczne – 
wykłady, 

spotkania, 
warsztaty 

PWSZ w Sulechowie 

UMOWY PATRONACKIE Z WYŻSZYMI 
UCZELNIAMI 



UMOWY Z PRACODAWCAMI 

Wsparcie 
merytoryczne, 

finansowe 
i rzeczowe, 

organizacja staży 
i praktyk 

zawodowych, 
patronat nad 
pracowniami 

szkolnymi 

Biuro podróży EXODUS 

Norbert Detressangle 
Polska 



Doradztwo zawodowe 
w Ekonomiku 

Środowiskowe 
Centrum 

Doradztwa 
Zawodowego – 

program autorski 



Propozycje 

usług 

oferowanych 

uczniom 
Zajęcia warsztatowe dla 

uczniów klas III gimnazjum pt. 
„Orientacja edukacyjno-

zawodowa”. 



Propozycje 

usług 

oferowanych 

uczniom 

Zajęcia grupowe z uczniami klas I i II 
(znajomość świata zawodów, 

odkrywanie własnych obszarów 
kompetencji). 



Propozycje 

usług 

oferowanych 

uczniom Lekcje pokazowe w formie zajęć 
zawodowych (ekonomia, 

hotelarstwo z turystyką, logistyka) 

S p r z e d a ż



Propozycje 

usług 

oferowanych 

uczniom 

Praca indywidualna z zakresu: 

autodiagnozy preferencji zawodowych, 

 planowania indywidualnej ścieżki 

zawodowej, 

 specyfiki poszczególnych zawodów, 

 informacji edukacyjnej na temat kształcenia, 

 konfrontowania samooceny uczniów 

z wymaganiami szkół i zawodów. 



Propozycje 

usług 

oferowanych 

uczniom 

Udostępnianie zgromadzonych zasobów 
informacji edukacyjno-zawodowej, m.in.: 

szkolny system informacji zawodowej 

specjalistyczny multimedialny program 
komputerowy „e-SzOK 5”, 

ulotki i broszury 

książki i informatory 

czasopisma, 

programy komputerowe na CD-ROM 

płyty CD 



Propozycje 

usług 

oferowanych 

uczniom 

Zajęcia zawodoznawcze 
z przedszkolakami: 

http://lh6.ggpht.com/-pnF-4K71OQ4/UpMBm_3rEtI/AAAAAAAAOA0/WkmnxJpiNyA/s640/IMG_4133.JPG
http://lh3.ggpht.com/-IwNCKfSW2hw/UpMBSxIg8iI/AAAAAAAAN_s/-lsfPEW7IIc/s640/IMG_4113.JPG


Działania w ramach pracy 
z nauczycielami 

 pomoc merytoryczna przy prowadzeniu zajęć z poradnictwa zawodowego, 

 udostępnianie materiałów i scenariuszy do pracy z uczniami, 

 udzielanie informacji edukacyjno-zawodowej, przekazywanie folderów informacyjnych, 

 koordynowanie współpracy z instytucjami związanymi z szeroko rozumianym rynkiem 
pracy, 

 współpraca w zakresie realizacji projektów edukacyjnych. 



Działania w ramach pracy z rodzicami 

 indywidualne spotkania doradcze z 
rodzicami i uczniami, 

 przedstawienie aktualnej i pełnej 
oferty edukacyjnej, szkolnictwa na 
różnych jego poziomach, 

 udostępnianie informacji edukacyjno-
zawodowej, 

 przedstawienie możliwości 
zatrudnienia na lokalnym rynku pracy, 

 opracowywanie folderów 
informacyjnych dla rodziców, 

 organizowanie prelekcji i spotkań w 
danej placówce z przedstawicielami 
szeroko pojętego rynku pracy. 



Wydarzenia 



Organizacja Ogólnopolskiego 
Tygodnia Kariery 



Dzień Otwarty Środowiskowego 
Centrum Doradztwa Zawodowego 

15.04.2014 r. 



Konferencja „Od ucznia do pracownika 
- niepełnosprawni na rynku pracy” 

26.02.2014 r. 



Organizacja I i II Interaktywnej 
Prezentacji Zielonogórskich 

Ponadgimnazjalnych Szkół Technicznych 
„Mądry wybór - pewna praca” 



Dzień zawodoznawczy  
w gimnazjach 



Wprowadzenie w świat zawodów 



Targi Pracy 11.03.2014 r.  



Dziękuję za uwagę 

Agnieszka Czajka 
Szkolny Doradca Zawodowy 

Tel. 68 454 45 65 

a.czajka@zsek.zgora.pl 


