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Formy pracy    
w systemie 
doradztwa 
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w powiecie 
chojnickim



Realizatorzy to: doradcy zawodowi skupieni w „Sieci współpracy i 
wsparcia dla szkół osób, instytucji świadczących usługi z poradnictwa  
zawodowego w powiecie chojnickim” i powiatowy konsultant

Seminarium pn. 
„Dlaczego warto 

kształcić się w 
zawodach?” 

Targi Edukacyjne 
„AKADEMUS” dla 

uczniów szkół 
ponadpodstawowych

Targi Edukacji 
Pracy i  Kariery

dla uczniów szkół 
podstawowych



XIV POWIATOWE TARGI EDUKACYJNE 

„AKADEMUS” 2018 ROK

Dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych klas II i III LO oraz klas III i 

IV technikum



XV POWIATOWE TARGI EDUKACYJNE 

„AKADEMUS” 2019 ROK



TARGI EDUKACJI I PRACY 

PN. „AKTYWNOŚĆ - KROK W STRONĘ PRACY”

PN. „DOBRA SZKOŁA –DOSKONAŁY PRACOWNIK”

• Targi mają charakter kameralny – organizowane są w jednej 
szkole typu technikum.

• Skierowane są do klas kończących edukację, wchodzących 
na rynek pracy.

• Dominują spotkania z pracodawcami jako wystawcami, 
których firmy reprezentują branże związane bezpośrednio         
z kierunkami kształcenia w szkole i kwalifikacjami uczniów.

• Symulacja rozmowy kwalifikacyjnej.

• Prelekcje skierowane do uczestników targów np. „Własna 
firma w 11 krokach” – PUP Chojnice, LPI Funduszy 
Europejskich: „ Fundusze unijne dla młodych”, Fundacja 
Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej: "Wolontariat 
młodzieżowy - gdzie i po co?„

• Panel dyskusyjny z udziałem pracodawców: staże, praktyki, 
wizyty studyjne.

Organizowane są przez osoby, instytucje, które tworzą w powiecie chojnickim „SIEĆ 

WSPÓŁPRACY I WSPARCIA DLA SZKÓŁ OSÓB, INSTYTUCJI ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI Z 

PORADNICTWA ZAWODOWEGO W POWIECIE CHOJNICKIM” i powiatowego konsultanta



TARGI EDUKACJI, PRACY I KARIERY 2019



Szkolenia rad 
pedagogicznych           
w zakresie WSDZ         
w szkołach i inne

Projekt  
„Absolwent na 

rynku pracy” 
dla kl. IV T i kl. 

III LO

Zajęcia z doradztwa edukacyjno-
zawodowego prowadzone w ramach 

projektu „Wsparcie szkolnictwa 
zawodowego w powiecie chojnickim”



Szkolenia rad pedagogicznych w zakresie WSDZ w szkołach – Technikum    

nr 1, ZS nr 2, MSZSP, CKZiU w Chojnicach, 



ZAJĘCIA Z DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO PROWADZONE W 

RAMACH PROJEKTU „WSPARCIE SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W 

POWIECIE CHOJNICKIM”



Sieć współpracy          
i wsparcia dla szkół 

osób, instytucji 
świadczących usługi      

z poradnictwa  
zawodowego 

w powiecie chojnickim

Cel działania sieci, to  stworzenie 
lokalnej sieci wsparcia dla szkół 
w zakresie poradnictwa zawodowego, 
nawiązanie lokalnego dialogu, który 
przyczyni się do zwiększenia dostępu      
do usług z doradztwa zawodowego               
i do rzetelnej informacji edukacyjno-
zawodowej, w tym stworzenie 
płaszczyzny medialnej sieci wsparcia -
„Platformy Internetowej Sieci 
Wsparcia z Doradztwa Zawodowego                    
w Powiecie Chojnickim”

Medyczno-
Społeczny Zespół 
Szkół Policealnych 
w Chojnicach  

Eurodesk

Sieć tworzą



SIEĆ WSPÓŁPRACY I WSPARCIA DLA SZKÓŁ OSÓB, 

INSTYTUCJI ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI Z PORADNICTWA  

ZAWODOWEGO W POWIECIE CHOJNICKIM



Platforma 
Internetowa Sieci 
Wsparcia Doradztwa 
Zawodowego                   
w Powiecie 
Chojnickim 

Płaszczyzna medialna 
„Sieci współpracy                   

i wsparcia dla szkół osób, 
instytucji świadczących 

usługi z poradnictwa  
zawodowego                         

w powiecie chojnickim”
www.swdz-chojnice.pl

Źródło 
informacji dla 

doradców 
zawodowych 

powiatu 
chojnickiego

Źródło informacji 
dla uczniów, 

rodziców, 
nauczycieli 

wychowawców   
oraz lokalnej 
społeczności

http://www.wdz-chojnice.pl/


Sieć Doradców 
Zawodowych 
Powiatu 
Chojnickiego

Cel działania sieci 
to wsparcie 
merytoryczne              
i metodyczne oraz 
dostarczanie wiedzy 
dostosowanej do 
potrzeb doradców.

Udział w sieci  pozwala dzielić się 
wiedzą, wymieniać doświadczeniami, 
wspólnie opracowywać rozwiązania 
stosowane  w szkolnej praktyce.

Sieć skupia 32 doradców zawodowych 
powiatu chojnickiego

Tematyka spotkań: diagnoza potrzeb 
doradców zawodowych, WSDZ 
w szkołach, ABC kariery zawodowej, 
Zintegrowany System Kwalifikacji, 
„Dlaczego warto kształcić się 
w zawodach?” itp..



Sieć Doradców Zawodowych Powiatu 

Chojnickiego



Współpraca    
w zakresie 
doradztwa 
zawodowego 
na poziomie 
regionalnym

Pomorska Specjalna Strefa   
Ekonomiczna w Sopocie
Centrum Rozwoju Talentów GUP
WUP Gdańsk – CIiPKZ i Pomorskie   
Obserwatorium Rynku Pracy
Instytut Badań Edukacyjnych Warszawa - ZSK

Pomorska Sieć Doradców Zawodowych     

Centrum Edukacji Nauczycieli                   
w Gdańsku 
Pomorska Sieć Powiatowych      
Konsultantów 



„Kształtowanie sieci 
ponadgimnazjalnych 
szkół zawodowych 
uwzględniającej 
potrzeby 
regionalnego 
i subregionalnych 
rynków pracy". –
projekt unijny realizowany        
w szkołach kształcenia 
zawodowego, w branżach ICT 
i elektronika, transport, 
logistyka i motoryzacja oraz 
zdrowie i srebrna gospodarka 

„Wsparcie szkolnictwa 
zawodowego w powiecie 

chojnickim”, w ramach 
Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-
2020, Osi Priorytetowej 3 

Edukacja, Działania 3.3 
Edukacja Zawodowa, 

Poddziałania 3.3.1 Jakość 
edukacji zawodowej”.

Szkoły objęte 
projektem: ZSP nr 1        

w Chojnicach; ZSP nr 2  
w  Chojnicach; 

Medyczno-Społeczny 
Zespół Szkół 
Policealnych                             

w Chojnicach i CKZiU     
w Chojnicach

• Współtworzenie i rozwój 
lokalnego (powiatowego) 
systemu doradztwa 
edukacyjno-zawodowego

• Włączenie lokalnego 
systemu do regionalnego 
(wojewódzkiego) systemu 
doradztwa edukacyjno-
zawodowego,

• Modernizacja bazy kształcenia 
zawodowego

• Kursy, staże i praktyki zawodowe u 
pracodawców, uzyskanie dodatkowych 
uprawnień

• Zajęcia z doradztwa zawodowego i j. 
obcego zawodowego

• Wizyty studyjne, zajęcia laboratoryjne 
itp..

Organizuje, szkoli, 
wspiera, informuje, 

koordynuje działania            
z doradztwa zawodowego                

w powiecie, tworzy i 
pracuje w sieciach



SZKOLNY OŚRODEK KARIERY „KREATOR”, CKZiU  
w CHOJNICACH

• Świadczy usługi z poradnictwa indywidualnego dla 
uczniów i rodziców szkół podstawowych i 
ponadpodstawowych powiatu chojnickiego

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-
PEDAGOGICZNA w CHOJNICACH

• Świadczy usługi z poradnictwa indywidualnego dla 
uczniów i rodziców szkół podstawowych i 
ponadpodstawowych powiatu chojnickiego w tym         
w szczególności dla uczniów niepełnosprawnych                 
i z ograniczeniami zdrowotnymi

SZKOLNY OŚRODEK KARIERY „MŁODZIAK”     
W CZERSKU

• Świadczy usługi z poradnictwa indywidualnego dla 
uczniów i rodziców Liceum Ogólnokształcącego im. 
W. Pola w Czersku oraz innych chętnych


