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 Rokiem Szkoły Zawodowców 
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Priorytety 

• dopasować kształcenie zawodowe do potrzeb rynku pracy 

• uelastycznić ścieżki zdobywania kwalifikacji 

• pomóc uczniom i rodzicom w planowaniu kariery edukacyjno-

zawodowej 

• wspierać kadrę szkół 

• poprawić funkcjonowanie sytemu egzaminowania 

• podnieść atrakcyjność kształcenia zawodowego 

• poprawić jakość i efektywność kształcenia zawodowego 



UDZIAŁ W MODERNIZACJI BAZY DYDAKTYCZNEJ Mapa „Wyklikaj szkołę zawodową” na stronie MEN 



UDZIAŁ W MODERNIZACJI BAZY DYDAKTYCZNEJ Portal    www.doradztwo.koweziu.edu.pl 



UDZIAŁ W MODERNIZACJI BAZY DYDAKTYCZNEJ Szkolenia dla gimnazjów 

 Organizacja szkoleń dla doradców zawodowych i innych osób 

realizujących zadania z zakresu doradztwa zawodowego  

w gimnazjach (6000 szkół, 18 000 osób), pn. „Doradztwo 

zawodowe - od diagnozy do ewaluacji - praktyczne 

wsparcie kadry szkół gimnazjalnych” 

 

 Zagadnienia podejmowane na warsztatach są pomocne  

w przeprowadzaniu diagnozy stanu doradztwa w szkole,  

w projektowaniu Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa 

Zawodowego (WSDZ) oraz w jego realizacji z wykorzystaniem 

materiałów prezentowanych podczas szkolenia. 

 

 



Jaka jest struktura szkolnictwa zawodowego 
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Priorytety na poziomie centralnym (PO WER) 

1. Strategiczna współpraca z partnerami 
społecznymi (przedstawiciele stowarzyszeń  

i organizacji pracodawców) 
2. Zwiększenie oferty pozaszkolnych form 

kształcenia oraz multimediów 
3. Rozwój doradztwa zawodowego  

dla dzieci, młodzieży i dorosłych 



UDZIAŁ W MODERNIZACJI BAZY DYDAKTYCZNEJ 

 

 wypracowanie ramowych programów oraz rozwiązań organizacyjnych  

w zakresie realizacji doradztwa zawodowego w systemie oświaty,  

we współpracy z kluczowymi interesariuszami, tj. przedstawicielami szkół  

i placówek, organów prowadzących, pracodawców i związków zawodowych, 

instytucji rynku pracy  

(określenie rekomendowanej tematyki zajęć edukacyjnych, proponowanych 

narzędzi i metod pracy, oczekiwanych efektów usług doradczych) 

 

 przygotowanie wzorcowych rozwiązań organizacyjnych w zakresie 

funkcjonowania wewnątrzszkolnych systemów doradztwa  

(z uwzględnieniem współpracy wszystkich osób mających wpływ na 

efektywność doradztwa w szkole; przygotowanie trenerów) 

 

 multimedia dla doradztwa we wszystkich grupach wiekowych  

(rozwój zasobów portalu) 

Rozwój doradztwa zawodowego  

dla dzieci, młodzieży i dorosłych 



UDZIAŁ W MODERNIZACJI BAZY DYDAKTYCZNEJ Rekomendowane priorytety na poziomie regionalnym (RPO) 

1. Doposażenie szkół i placówek 

2. Współpraca szkół zawodowych  
z ich otoczeniem (pracodawcy, 

instytucje rynku pracy, szkoły wyższe)  

3. Rozwój doradztwa zawodowego 



 

 

 Uzyskiwanie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych przez osoby 

realizujące zadania z doradztwa  

(studia podyplomowe – program ramowy) 

 

 SPINKA – Szkolne Punkty Informacji i Kariery  

(w gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, CKU, CKZiU) 

 

 Zewnętrzne wsparcie szkół i placówek w zakresie doradztwa edukacyjno-

zawodowego na poziomie regionalnym i lokalnym  

(model zewnętrznego wsparcia wdrożony pilotażowo  

w woj. warmińsko-mazurskim; regionalne systemy informacji edukacyjno-

zawodowej) 

 

Wsparcie doradztwa zawodowego w regionie 



www.facebook.com/rokszkolyzawodowcow 

Dziękuję za uwagę 


