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Warszawski System Doradztwa Zawodowego

Koncepcja funkcjonowania Warszawskiego Systemu Doradztwa Zawodowego zakłada
ścisłą współpracę:
• szkół
• poradni psychologiczno-pedagogicznych
• organów prowadzących (BE i WOW)
• Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego
• innych instytucji rynku pracy

W ramach Systemu stworzono sieć ww. podmiotów działających na rzecz realizacji
doradztwa zawodowego na każdym etapie kształcenia.

Stworzenie systemu: wrzesień 2013 r.
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Główne cele 
Warszawskiego Systemu Doradztwa Zawodowego

1. Stworzenie spójnego, zintegrowanego systemu poradnictwa zawodowego
w Warszawie;

2. Objęcie doradztwem zawodowym wszystkich uczniów warszawskich szkół;

3. Podnoszenie kwalifikacji oraz doskonalenie umiejętności nauczycieli szkół
w zakresie doradztwa zawodowego;

4. Zapewnienie stałego wsparcia nauczycielom i doradcom zawodowym w
realizacji zajęć na rzecz poradnictwa zawodowego. (stała współpraca wszystkich
użytkowników systemu, wymiana doświadczeń, wsparcie metodyczne
specjalistów);

5. Stworzenie w Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego wzorcowo
wyposażonych pracowni w pomoce, sprzęt i materiały dydaktyczne
do prowadzenia zajęć z doradztwa zawodowego.



Znaczenie systemu dla uczniów 

Przygotowanie uczniów do trafnego wyboru ścieżki edukacyjno-zawodowej
na różnych etapach kształcenia;

Uświadomienie uczniowi jego umiejętności, zainteresowań, uzdolnień
i predyspozycji zawodowych;

Przekazanie uczniom aktualnej wiedzy z zakresu rynku edukacyjnego, rynku
pracy, zawodów przyszłości, kierunków studiów;

Wykształcenie umiejętności opracowania Indywidualnego Planu Działania –
planowanie swojej przyszłości i przygotowanie portfolio.



Znaczenie systemu dla rodziców 

Uświadomienie rodzicom ich roli w procesie przygotowania dziecka
do planowania kariery edukacyjno-zawodowej;

Uzyskanie pomocy w rozpoznawaniu zainteresować, uzdolnień
i predyspozycji zawodowych dziecka;

Wyposażenie w wiedzę z zakresu rynku edukacyjnego w Warszawie: oferty
szkół, kształcenia zawodowego, zdobywania kwalifikacji zawodowych;

Zapoznanie z rynkiem pracy – przekazanie aktualnych informacji;

Wskazanie różnorodnych źródeł informacji: miejsca pracy doradców
zawodowych, informatory, publikacje, strony internetowe, inne materiały.



Znaczenie systemu dla nauczyciela

Przygotowanie nauczycieli, pedagogów do pełnienia funkcji doradcy
zawodowego ucznia;

Wyposażenie nauczycieli w materiały dydaktyczne, pakiety narzędzi
diagnostycznych, scenariusze do prowadzenia zajęć z zakresu doradztwa:

Organizowanie szkoleń dla nauczycieli z zakresu doradztwa zawodowego;

Zapewnienie dostępu do aktualnych informacji z zakresu doradztwa
zawodowego m.in. stron internetowych BE i WCIES.



Zadania Biura Edukacji Urzędu m. st. Warszawy

Koordynacja funkcjonowania systemu doradztwa zawodowego w Warszawie;

Organizacja szkoleń wyjazdowych dla 3 grup koordynatorów: szkół, poradni
psychologiczno-pedagogicznych i dzielnic;

Stała współpraca z doradcami zawodowymi Centrum Rozwoju Doradztwa
Zawodowego - ustalanie kierunków działań, prowadzenie akcji informacyjnych
i promocyjnych, konkursów;

Współpraca z koordynatorami dzielnic - przepływ informacji z BE
do poradni psychologiczno-pedagogicznych i szkół, organizowanie spotkań, zbieranie
danych statystycznych;

Pozyskiwanie środków finansowych na rozwój doradztwa zawodowego
z funduszy europejskich.



Zadania Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego

Wsparcie merytoryczne nauczycieli: wyposażenie w materiały dydaktyczne,
narzędzia diagnostyczne, ankiety, kwestionariusze badające predyspozycje
zawodowe uczniów, scenariusze zająć i inne;

Organizowanie warsztatów, konferencji, szkoleń, spotkań
informacyjnych, kursów doskonalących dla nauczycieli, pedagogów,
doradców zawodowych;

Prowadzenie zajęć pokazowych i konsultacji indywidualnych dla ucznia
i rodzica;

Udostępnianie materiałów informacyjnych: broszury o zawodach,
informatory, filmy zawodoznawcze, fachowa literatura nt. poradnictwa
zawodowego, przewodniki po zawodach;

Organizowanie spotkań z instytucjami rynku pracy, szkołami wyższymi
i innymi jednostkami.



Zadania koordynatorów Wydziałów Oświaty dla Dzielnic

Ścisła współpraca z BE w realizacji zadań doradztwa zawodowego;

Organizowanie spotkań informacyjnych dla dyrektorów szkół i poradni
psychologiczno-pedagogicznych w dzielnicach;

Wsparcie organizacyjne koordynatorów szkolnych i ppp, pomoc
w rozwiązywaniu problemów organizacyjnych;

Pomoc w ubieganiu się o środki finansowe szkół na organizację konkursów
i innych przedsięwzięć o tematyce zawodoznawczej;

Obejmowanie patronatem różnych przedsięwzięć na terenie dzielnicy
na temat planowania kariery zawodowej,

Zbieranie od koordynatorów ppp informacji dotyczących realizacji programu
doradztwa zawodowego i przekazywanie wyników do BE.



Zadania koordynatorów 
poradni psychologiczno-pedagogicznych

Współpraca z koordynatorami szkolnymi, dzielnic oraz CRDZ ;

Organizowanie spotkań informacyjnych, prowadzenie szkoleń dla Rad
Pedagogicznych;

Prowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych konsultacji, prelekcji,
pogadanek dla uczniów i rodziców na terenie poradni i szkół;

Wsparcie szkół w organizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa
Zawodowego, gromadzeniu materiałów do prowadzenia zajęć, organizacji
wycieczek zawodoznawczych oraz innych informacji z zakresu doradztwa;

Ewaluacja programu, zebranie danych i przesłanie do koordynatorów dzielnic.



Zadania koordynatorów  szkół

Wdrożenie programu Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego;

Ścisła współpraca z koordynatorami ppp i CRDZ w organizacji spotkań,
indywidualnych konsultacji z doradcami terenie szkoły dla uczniów i rodziców

Organizowanie szkoleń dla nauczycieli realizujących scenariusze zajęć;

Prowadzenie punktu informacji zawodowej dla uczniów (biblioteka, pracownia
informatyczna, sala przedsiębiorczości);

Wyposażenie szkoły w pomoce zawodoznawcze: informatory, broszury, ulotki,
programy komputerowe, filmy, testy, kwestionariusze;

Organizowanie wycieczek zawodoznawczych, warsztatów, spotkań
z przedstawicielami zawodów i uczelni, prelekcji, pogadanek dla rodziców;

Monitorowanie i ewaluacja zajęć w szkole.



Szybki dostęp do informacji  nt. doradztwa zawodowego 
na stronach internetowych Biura Edukacji i WCIES i facebook
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Informatory 
technika i zasadnicze szkoły zawodowe

m.st. Warszawy



Opracowanie scenariuszy lekcji  z doradztwa 
zawodowego

Scenariusz lekcji dla nauczycieli i doradców

w gimnazjach:

- „Mądrze zaplanuj swoją przyszłość” dla uczniów szkół

podstawowych, gimnazjów oraz szkół

ponadgimnazjalnych

- „Zastanów się zanim zdecydujesz” - w klasach III

gimnazjów

Scenariusze zajęć dla uczniów z niepełnosprawnością

intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi.



Inne działania 

1. Salon Maturzystów (Politechnika Warszawska)

2. Targi Edukacyjne (Pałac Kultury)

3. „Wybierz praktycznie”- Centrum Kształcenia Praktycznego

4. Centrum Informacji i Doradztwa Młodzieżowego w Pałacu
Młodzieży

5. Turniej Zawodów m. st. Warszawy 

6. Dzielnicowe Miasteczka Zawodów m.in. „Wolskie miasteczko 
zawodów”

7. Ogólnopolski Tydzień Kariery



Zatrudnienie nauczycieli- doradców zawodowych

Rok szkolny Liczba

nauczycieli

Liczba etatów Liczba godzin

2013/2014 38 20,3 507

2014/2015 66 29,39 668,75



Udział koordynatorów w doskonaleniu zawodowym                                                 
w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego

77,36%
92,86%

78,85% 68,42% 84,62%

Szkoły podstawowe Gimnazja Licea
ogólnokształcące

Technika Zasadnicze szkoły
zawodowe



Doskonalenie zawodowe koordynatorów
doradztwa edukacyjno- zawodowego

Różnorodne formy doskonalenia 
 warsztaty
 konferencje
 lekcje modelowe
 seminaria
 konsultacje grupowe i indywidualne
 warsztaty metodyczne
 Kursy doskonalące
Liczba godzin:     200
Liczba uczestników:   800



Działania koordynatorów
doradztwa edukacyjno- zawodowego w gimnazjach

Typ działań Klasy I Klasy II Klasy III Razem

Warsztaty             
dla uczniów

1192 1289 1834 4306/ 38

Indywidualne 
porady z 
badaniami

16 18 90 124/1,09

Indywidualne 
porady bez 
badań

768 1296 4388 6452/57



Dziękuję za uwagę

Joanna Odzeniak
jodzeniak@um.warszawa.pl

Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy
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