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Obszar: Poznawania własnych zasobów 
Nazwa zasobu Opis 

Rozpoznawanie 
predyspozycji  

i zainteresowań gwarancją 
życiowego sukcesu – 

pakiet edukacyjny (szkoła 
ponadgimnazjalna) 

Opis: w skład pakietu wchodzą: – testy w wersji PDF; – Poradnik 
metodyczny zawierający przykładowe scenariusze lekcji; – publikacja 
Moja ścieżka do kariery – krótkie poradniki zawierające podstawowe 
informacje dotyczące planowania kariery i rozpoznawania 
predyspozycji zawodowych w zależności od etapu rozwoju na jakim 
znajduje się uczeń. Źródło dostępu: http://scholaris.pl/zasob/66991 

Zamek – Test 
Predyspozycji 
Zawodowych 

Opis: e-ZAMEK.pl jest portalem przeznaczonym dla osób, które nie 
zdecydowały jeszcze o wyborze ścieżki zawodowej i chciałyby 
rozpoznać swoje predyspozycje zawodowe. Portal umożliwia 
rozwiązywanie specjalistycznych testów predyspozycji zawodowych, 
które mogą zostać poddane analizie przez nauczycieli lub doradców. 
Narzędzie do badania predyspozycji zawodowych oparte jest na teorii 
M. Savickasa. Opracowane są materiały skierowane dla ucznia, 
nauczyciela i doradcy zawodowego z przykładowymi scenariuszami 
(http://www.e-zamek.pl/biblioteka). Źródło dostępu: www.e-
zamek.pl; test w wersji papierowej: http://www.e-
zamek.pl/public/docs/pdf/test-predyspozycji-zawodowych.pdf  
Aby móc korzystać z wszystkich zasobów opublikowanych na portalu, 
należy posiadać aktywne konto 

Perspektywy edukacyjno-
zawodowe – narzędzie 

diagnozy, edukacji  
i aktywizacji zawodowej 

Opis: celem projektu było stworzenie i dostarczenie uczniom szkół 
narzędzi i materiałów metodycznych wspomagających świadome 
kształtowanie ścieżek edukacyjno-zawodowych oraz podejmowanie 
decyzji w zakresie dalszego kształcenia i zatrudnienia. Produkty 
projektu kierowane są także do doradców zawodowych, nauczycieli 
oraz rodziców. Diagnoza zainteresowań zawodowych, potencjału 
zawodowego oraz kompetencji przedsiębiorczych uczniów oraz 
generująca rekomendacje zawodowe. Źródło dostępu: 
http://www.perspektywy3d.pl/ 

Barometr zawodów Opis: barometr zawodów to jednoroczna prognoza sytuacji  
w zawodach. Barometr dzieli zawody na trzy grupy: deficytowe, 
zrównoważone i nadwyżkowe. Barometr jest badaniem jakościowym. 
Powstaje osobno dla każdego powiatu w Polsce. Opiera się na opinii 
ekspertów, którzy na przełomie III i IV kwartału spotykają się  
i wspólnie analizują sytuację w poszczególnych zawodach. Źródło 
dostępu: https://barometrzawodow.pl/ 

Strona internetowa 
Publicznych Służb 

Zatrudnienia 

Opis: Rejestr Instytucji Szkoleniowych, Rejestr Agencji Zatrudnienia, 
Centralna Baza ofert Pracy. Źródło dostępu: http://praca.gov.pl 

Portal Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości 

Opis: zawiera bazę usług rozwojowych (kursów, szkoleń) 
finansowanych ze środków unijnych. Źródło dostępu: 
https://www.parp.gov.pl/ 

Obszar: Rynek edukacji i uczenie się przez całe życie 
Platforma edukacyjna IBE 

KRK 
Opis: kursy dotyczące kwalifikacji. Źródło dostępu: 
http://krk1.ibe.edu.pl/ 

Krajowe Centrum Europass Opis: w skład Europass wchodzą: Europass – CV Europass – Paszport 
Językowy Europass – Mobilność Europass – Suplement dla 
absolwentów szkół wyższych Europass – dokumenty dla absolwentów 
kształcenia zawodowego: – Europass – Suplement do Dyplomu 
Potwierdzającego Kwalifi kacje Zawodowe – Europass – Suplement do 
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Dyplomu Mistrzowskiego lub Świadectwa Czeladniczego Źródło 
dostępu: https://twoj-europass.org.pl/ 

Wyznaczanie celów 
według metody SMART – 

scenariusz zajęć 

Opis: scenariusz lekcji dotyczącej wyznaczania celów według metody 
SMART (specyficzne potrzeby edukacyjne). Źródło dostępu: 
https://zpe.gov.pl/a/wyznaczanie-celow-wedlug-metody-smart-
scenariusz-lekcji/DGq5H5hj5 

 

 http://doradztwo.ore.edu.pl  – strona Ośrodka Rozwoju Edukacji 

 https://uczelnie.info.pl/ informacje o uczelniach, kierunkach studiów 

 http://www.perspektywy.pl - informacje o zawodach i rankingach szkół 

 http://ohp.pl/  – strona Ochotniczych Hufców Pracy 

 http://barometrzawodów.pl  – informacje o prognozowanym zapotrzebowaniu na 

poszczególne zawody 

 https://dokariery.pl/strona-glowna  – Elektroniczne Centrum Aktywizacji Młodzieży 

 https://mapakarier.org/  - Mapa Karier: Doradztwo zawodowe w szkole 

 

 
Strony edukacyjne: 

 http://www.perspektywy.pl  - Wydawnictwo PERSPEKTYWY 

 http://www.koweziu.edu.pl/index.php - Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej  

i Ustawicznej 

 http://www.ohp.pl - Ochotnicze Hufce Pracy 

 sdsiz.com.pl- Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych 

 studia.gov.pl  - Informator Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o kierunkach studiów 

 
 
Strony związane z rynkiem pracy: 

 http://ohp.pl/ – strona Ochotniczych Hufców Pracy 

 http://dokariery.pl/ – Elektroniczne Centrum Aktywizacji Młodzieży 

 http://www.pfp.com.pl - Polska Fundacja Przedsiębiorczości 

 http://www.bip.gov.pl - Biuletyn Informacji Publicznej 

 http://www.praca.gov.pl - Publiczne Służby Zatrudnienia 

 http://www.careerjet.pl - Oferty pracy 

 http://www.adzuna.pl/blog/ - Rozwój kariery 

 MegaPraca.pl - Oferty pracy 
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Czasopisma edukacyjne: 

 http://www.frps.org.pl - Fundacja Realizacji Programów Społecznych 

 http://www.wybieramzawod.pl - Wybieram Zawód 

Przydatne publikacje w pracy doradcy: 

 
ABC Poradnictwa zawodowego w szkole.pdf  [ABC doradcy zawodowego. KOWEZiU] 

Być doradcą pdf. Siarkiewicz; B. Wojtasik 

Etyka pdf (etyczny wymiar poradnictwa zawodowego A. Czerkawski) 

Ponadczasowy doradca zawodowy A. Płoska  

 

 

 

 

 

 

 

 


