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W ROKU 2020 

 

 

 19 KONSULTANTÓW POWIATOWYCH DS. DORADZTWA EDUKACYJNO-

ZAWODOWEGO  

 

 W 19 POWIATACH FUNKCJONOWAŁA SIEĆ WSPÓŁPRACY OSÓB I INSTYTUCJI 

ZAANGAŻOWANYCH W ROZWÓJ DORADZTWA EDUKACYJNO-

ZAWODOWEGO 

 

 583 OSOBY BYŁY CZŁONKAMI SIECI POWIATOWYCH DORADCÓW 

ZAWODOWYCH 

 

 OD POCZĄTKU DZIAŁANIA POMORSKIEJ SIECI DORADCÓW ZAWODOWYCH 

ODBYŁO SIĘ CO NAJMNIEJ 335 SPOTKAŃ SIECI NA TERENIE POWIATÓW  

 

 OD POCZĄTKU DZIAŁANIA ZORGANIZOWANO PONAD 247 FORM 

SZKOLENIOWYCH W SIECIACH POWIATOWYCH  

 



 

DZIAŁANIA SIECI W OKRESIE 01.09.2019R.-30.06.2020 R. 

 

 

WSPARCIE DLA DORADCÓW ZAWODOWYCH I SZKÓŁ 

 

Konsultanci powiatowi ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego: 

 

O Prowadzili sieci dla doradców zawodowych na terenie powiatów województwa 

pomorskiego. W okresie od 1.09.2019 do 30.06.2020r. Odbyło się  w całym 

województwie 81 spotkań siec i doradców zawodowych. 

 

O Aktywnie wspierali doradców zawodowych oraz szkoły w następujących obszarach: 

 

 

o 461 szkół w województwie otrzymało wsparcie konsultantów powiatowych ds.  

doradztwa edukacyjno-zawodowego 

 

OBSZARY WSPARCIA SZKÓŁ 

Liczba 

konsultantów 

realizujących 

działanie 

WSDZ i współpraca  
Tworzenie lub dostosowanie wewnątrzszkolnych systemów doradztwa 

zawodowego 

18 

Budowanie współpracy doradcy zawodowego z innymi nauczycielami 15 

Nawiązywanie kontaktów szkół z pracodawcami 

 

13 

Aktywność szkół w środowisku lokalnym/regionalnym w zakresie edukacji 

zawodowej (np. targi pracy, targi edukacyjne, drzwi otwarte, wizyty 

studyjne) 

18 

Diagnoza potrzeb  
Diagnozowanie przez szkoły zapotrzebowania uczniów na informacje 

edukacyjne i zawodowe  

17 

  

Informacja zawodowa  
Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i 

zawodowych 

18 

Udostępnianie szkołom i doradcom materiałów z zasobów informacji 

zawodowej (np. ulotek, broszur, informacji o zawodach, wzorów CV, 

informacji o rynku pracy itp.) 

18 

Praca doradcza  
Prowadzenie grupowych zajęć z zakresu doradztwa zawodowego 

 

18 

Rozwijanie umiejętności społecznych uczniów 

 

14 

Praca indywidualna z uczniami nad planowaniem  ścieżki edukacyjnej i 

zawodowej 

15 

Sposoby pracy z  rodzicami i opiekunami prawnymi   17 

                       

 

N=18 

 



 

o Zadania konsultantów powiatowych obejmowały m.in. następujące działania:  

 

 Prowadzenie sieci i wspieranie doradców zawodowych w powiatach 

województwa pomorskiego 

 Organizacja szkoleń i warsztatów dla doradców zawodowych  

 Pozyskiwanie trenerów zewnętrznych  i specjalistów prowadzących 

szkolenia dla sieci powiatowych 

 Prowadzenie szkoleń  i warsztatów dla doradców zawodowych z 

własnego i innych powiatów (w ramach inicjatywy "powiat dla powiatu") 

oraz dla sieci konsultantów powiatowych  

 Utrzymywanie stałego kontaktu z doradcami zawodowymi, prowadzenie 

konsultacji indywidualnych, udzielanie wsparcia 

 Nawiązywanie współpracy z instytucjami działającymi w obsza rze 

doradztwa zawodowego 

 Nawiązywanie współpracy z pracodawcami, organizowanie wizyt 

studyjnych u pracodawców i na uczelniach  

 Współpraca w ramach programów regionalnych: „Wspieraj mądrze”, 

„Doradź mądrze”, „Wybieraj mądrze” 

 Współpraca z doradcami zawodowymi z powiatowych urzędów pracy, 

OHP i WUP 

 Rozpowszechnianie informacji o możliwościach rozwoju zawodowego 

dla uczniów i nauczycieli 

 Opracowanie i udostępnienie zainteresowanym doradcom informacji i 

wzorów WSDZ  (w tym funkcjonującego w szkole specjalnej)   

 Współorganizowanie dni Przedsiębiorczości  

 Wsparcie szkolnych doradców zawodowych w zakresie budowania 

współpracy z rodzicami 

 Wsparcie w zakresie organizacji staży zawodowych u pracodawców  

 Prowadzenie szkoleń Rad Pedagogicznych, nauczycieli, dyrektorów 

 Udział w wizytach studyjnych uczniów  

 Współpraca z urzędami pracy, instytucjami, pracodawcami,  

współpraca z PUP, PPP, OHP, MOW (Młodzieżowy Ośrodek 

Wychowawczy) 

 Organizacja konkursów powiatowych  

 Upowszechnianie działań podczas konferencji dla pracodawców, 

dyrektorów szkół, podczas spotkań SIECI  

 Informowanie o funkcjonowaniu sieci oraz pracy samego konsultanta 

przy okazji różnego rodzaju rozmów indywidualnych, spotkań 

 Promocja usług doradztwa zawodowego indywidualnego i grupowego 

w szkołach  

 Prowadzenie portali i  stron internetowych poświęconych doradztwu 

zawodowemu 

 Prowadzenie grup dla doradców zawodowych na Facebooku  

 Organizacja konferencji o wymiarze regionalnym i międzynarodowym  

 Organizacja spotkań we współpracy z IBE i CEN  

 Wystąpienia na konferencjach, seminariach 



 

 Zamieszczanie artykułów w czasopismach branżowych  

 Udostępnianie narzędzi diagnostycznych, wypożyczanie pomocy 

dydaktycznych, pokaz pracowni doradztwa zawodowego 

 Opracowywanie autorskich narzędzi, scenariuszy zajęć, materiałów do 

pracy zdalnej w zakresie realizacji doradztwa zawodowego w szkołach 

oraz ich udostępnian ie 

 Opracowanie i udostępnienie przewodników dla Ósmoklasistów   

 Przesyłanie doradcom zawodowym informacji nt. rozwoju zawodowego, 

propozycji szkoleń dla doradców, strona z ciekawostkami, np. podcasty, 

webinaria, propozycje własnych narzędzi pracy doradczej  

 Udostępnianie doradcom informacji na temat zasad rekrutacji  

 Organizowanie spotkań sieci online, praca zdalna z doradcami 

zawodowymi szkół powiatu 

 Organizacja szkoleń on-line wspierających w pracy zdalnej  

 Upowszechnianie wiedzy oraz narzędzi do prowadzenia  zdalnego 

doradztwa zawodowego w okresie COVID-19 

 Konsultacje indywidualne, powstanie grupy na komunikatorze 

messenger - wzajemne informowanie się na bieżąco o ciekawych 

szkoleniach, webinarach 

 Wsparcie w naborach, rozmowy z rodzicami, z Radą Rodziców, 

spotkania na wywiadówkach 

 Realizacja usług pod konkretne potrzeby zgłaszane przez doradcę 

zawodowego np. warsztaty dla klas integracyjnych i spotkania z 

pracodawcami zatrudniającymi osoby z niepełnosprawnością  

 Prowadzenie analiz zapisów prawnych związanych z doradztwem 

zawodowym  

 Opracowanie ankiet badania losów absolwentów szkół  

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UPOWSZECHNIANIE 

 

Konsultanci powiatowi ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego: 

 

O Prowadzili działania upowszechniające doradztwo zawodowe i sieci doradców  

 

 

Liczba konsultantów realizujących działanie, N=18 

NASZE STRONY INTERNETOWE 

http://www.powiatbytowski.pl/edukacja-i-sport/doradztwo-edukacyjno-zawodowe   

http://www.rozwoj-edukacji.gdanski.pl/index.php/doradztwo-zawodowe   

http://www.ciekartuzy.pl/index.php/doradcy/doradca-ds-edukacji-zawodowej   

www.swdz-chojnice.pl    

http://poeksit.czluchow.org.pl  

http://www.pppkwidzyn.pl/?page_id=3175   

http://poradniapp.lebork.pl/doradztwo-zawodowe   

www.edu.malbork.pl  

www.doradztwopuck.pl   

www.powiatoweszkoly.pl   

www.poradnia.slupsk.pl   

www.ppp.slupsk.pl    

http://pppsl.webd.pl/moodle     

http://poradnia-wejherowo.pl/doradztwo-zawodowe/   

10

14

9

6

Prowadzenie strony/podstrony internetowej z

zasobami informacji zawodowej

Prezentacja/spotkanie upowszechniające

działalność sieci powiatowej

Publikacje/posty na temat działania

sieci/konsultanta/doradztwa w powiecie

Prowadzenie strony facebook

W jaki sposób upowszechniane były działania sieci powiatowej w 

okresie sprawozdawczym? 



 

https://www.ckusopot.pl/doradztwo-zawodowe/  

http://www.gsdz.pl/  

www.cen.gda.pl/strona-doradztwa-edukacyjno-zawodowego   

FACEBOOK 

https://www.facebook.com/Doradztwo-Edukacyjno-Zawodowe-w-Powiecie-Bytowskim-

146498379228381/?ref=aymt_homepage_panel 

https://www.facebook.com/pg/Malborski-Portal-Edukacyjny-

423140658488365/about/?ref=page_internal  

www.facebook.com/poradniaslupsk76200  

https://www.facebook.com/Powiatowy-doradca-i-konsultant-doradztwa-zawodowego-w-

Cz%C5%82uchowie-134947700409473/ 

https://www.facebook.com/doradztwozawodowesopot/ 

https://www.facebook.com/GdynskaSiecDoradcowZawodowych/?fref=pb&hc_location=profile_bro

wser  

www.facebook.com/pomorskasiecdoradcow  

 

 

MATERIAŁY DLA DORADCÓW ZAWODOWYCH OPRACOWANE W TYM ROKU W 

RAMACH PRAC SIECI  

 Masz potencjał, wiedz o tym! Darmowy mini E-BOOK dla młodzieży. Autorka: 

Kamila Wodnicka: pobierz 

 Moje rodzinne, genealogiczne drzewo zawodowe. Autorka: Alina Urbańska: pobierz 

 Aktywna karta pracy dla uczniów w pdf. Karta wspiera pracę doradcy zawodowego, 

pedagoga oraz psychologa. Autorki karty: Agnieszka Dobbek-Szuta, Iwona Śródka i 

Agata Kowalik-Zydek: pobierz 

 Bajka o nadziei. Bajka oraz ćwiczenia do wykorzystania w doradztwie zawodowym. 

Autor bajki: Agnieszka Kozak. Opracowanie na potrzeby doradztwa zawodowego: 

Justyna Thiel: pobierz 

 Mapa Kompetencji. Aktywny plik PDF do wykorzystania w pracy doradczej. Autor: 

Jolanta Bryłka: pobierz 

 Karty Odkrywania Potencjału (KOP) w formie aktywnego PDF do wykorzystania w 

doradztwie zawodowym. Autor: Kamila Wodnicka 

 KOP - Karta Odkrywania Potencjału- Moje CV 

 KOP - Karta Odkrywania Potencjału- Moje Kręgi Rozmów 

 KOP - Karta Odkrywania Potencjału- Moje Marzenia 

 KOP - Karta Odkrywania Potencjału- Moje Opcje Zawodowe 

https://www.cen.gda.pl/download/2020-04/3574.pdf
https://www.cen.gda.pl/download/2020-04/3573.docx
https://www.cen.gda.pl/download/2020-04/3521.pdf
https://www.cen.gda.pl/download/2020-04/3600.pdf
https://www.cen.gda.pl/download/2020-04/3603.pdf
https://www.cen.gda.pl/download/2020-05/3696.pdf
https://www.cen.gda.pl/download/2020-05/3694.pdf
https://www.cen.gda.pl/download/2020-05/3707.pdf
https://www.cen.gda.pl/download/2020-05/3697.pdf


 

 KOP - Karta Odkrywania Potencjału- Moje Wymyślone Zawody 

 KOP - Karta Odkrywania Potencjału- Moje wartości 

 KOP - Karta Odkrywania Potencjału- Moje Wsparcie w Biznesie 

 KOP - Karta Odkrywania Potencjału- Moje zarządzanie zespołem 

 KOP - Karta Odkrywania Potencjału- Mój model działania 

 KOP - Karta Odkrywania Potencjału- Mój nowy start 

 "Barometr zawodów" – prognoza sytuacji w zawodach. Prezentacja i ćwiczenia w 

formie aktywnego pdf. Autorki: Justyna Thiel i Barbara Szymańska 

 Prezentacja: pobierz 

 Ćwiczenia: pobierz 

*** 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

 

INFORMACJA O BADANIU  

› Monitoring sieci współpracy konsultantów powiatowych ds. doradztwa edukacyjno-

zawodowego, która funkcjonuje w województwie pomorskim to badanie realizowane raz w 

roku w czerwcu 

› W badaniu wzięło udział 18 konsultantów powiatowych ds. doradztwa edukacyjno-

zawodowego z województwa pomorskiego 

› Użyto formularza ankiety on-line 

 
 

 

 
 
 
https://www.cen.gda.pl/serwisy-tematyczne/doradztwo-zawodowe 

www.facebook.com/pomorskasiecdoradcow  

 

https://www.cen.gda.pl/download/2020-05/3695.pdf
https://www.cen.gda.pl/download/2020-06/3857.pdf
https://www.cen.gda.pl/download/2020-06/3861.pdf
https://www.cen.gda.pl/download/2020-06/3860.pdf
https://www.cen.gda.pl/download/2020-06/3858.pdf
https://www.cen.gda.pl/download/2020-06/3859.pdf
https://www.cen.gda.pl/download/2020-05/3748.pdf
https://www.cen.gda.pl/download/2020-05/3747.pdf
https://www.cen.gda.pl/serwisy-tematyczne/doradztwo-zawodowe
http://www.facebook.com/pomorskasiecdoradcow
https://www.cen.gda.pl/download/2019-10/2156.pdf
https://www.cen.gda.pl/download/2019-10/2156.pdf

