
 

 

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (PPP): 

  

 diagnozowanie predyspozycji, zainteresowań zawodowych uczniów; 

 udzielanie pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz 

planowaniu kształcenia i kariery; 

 prowadzenie dla uczniów zajęć grupowych z doradztwa zawodowego; 

 konsultowanie z doradcą zawodowym działań i dokumentów szkolnych 

(np. opracowań WSDZ); 

 prowadzenie dla pracowników szkół szkoleń, kursów, szkoleniowych rad 

pedagogicznych; 

 tworzenie sieci doradców zawodowych i osób zainteresowanych 

doradztwem zawodowym. 

  

 

Ośrodki doskonalenia nauczycieli (ODN): 

 

1. organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, konferencji dla doradców 

zawodowych oraz osób zainteresowanych doradztwem zawodowym, 

2. tworzenie sieci doradców zawodowych i osób zainteresowanych 

doradztwem zawodowym, 

3. przygotowywanie publikacji z zakresu doradztwa zawodowego. 

  

 

Biblioteki pedagogiczne: 

 



 udostępnianie szkołom informacji o usługach doradczych w regionie, 

wydarzeniach, konferencjach i szkoleniach z zakresu doradztwa e-

zawodowego; 

 wspieranie nauczycieli-bibliotekarzy w pozyskiwaniu, gromadzeniu i 

udostępnianiu informacji edukacyjno-zawodowych; 

 gromadzenie i udostępnianie doradcom zawodowym i nauczycielom 

publikacji z za-kresu doradztwa zawodowego; 

 współorganizowanie wystaw i spotkań z zakresu doradztwa zawodowego. 

  

 

Szkoły ponadpodstawowe (szkoły programowo wyższe): 

 

 udzielanie osobom zainteresowanym informacji na temat oferty 

edukacyjnej i zawodowej oraz zasad rekrutacji, itp.; 

 prowadzenie laboratoriów, wykładów i warsztatów, rozwijających 

zainteresowania uczniów; 

 organizowanie imprez o charakterze zawodoznawczym – szczególnie dla 

klas VII i VIII; 

 organizowanie Dni Otwartych dla uczniów klas VII i VIII. 

 

Centra kształcenia praktycznego (CKP): 

 

 organizowanie dla uczniów lekcji zawodoznawczych; 

 współorganizowanie konkursów zawodoznawczych; 

 organizowanie dla uczniów zajęć rozwijających ich zainteresowania i 

pasje; 

 współorganizowanie przedsięwzięć o charakterze zawodoznawczym; 

 informowanie uczniów ostatnich klas o możliwości odbywania zajęć 

praktycznych lub praktyk zawodowych. 

  

Ochotnicze hufce pracy (OHP): centra edukacji i pracy młodzieży, 

mobilne centra informacji zawodowej, młodzieżowe centra kariery: 



 prowadzenie zajęć przygotowujących do wyboru dalszej ścieżki 

edukacyjno-zawodowej oraz dalszego planowania kariery; 

 prowadzenie seminariów, konferencji, warsztatów; 

 wspieranie nauczycieli i rodziców w działaniach doradczych; 

 umożliwianie udziału w różnych szkoleniach uczniom, którzy z 

rozmaitych powodów nie ukończyli szkoły podstawowej w 

przewidzianym terminie; 

 diagnozowanie predyspozycji, zainteresowań zawodowych; 

 


