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Ustawa z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty 

( z późniejszymi zmianami)

Art.1.  System oświaty zapewnia w szczególności:
14) przygotowanie uczniów do wyboru zawodu 

i kierunku kształcenia

Art.2.  System oświaty obejmuje:
2) szkoły
4) poradnie psychologiczno – pedagogiczne w tym 

poradnie specjalistyczne udzielające dzieciom, 
młodzieŜy, rodzicom i nauczycielom pomocy 
psychologiczno – pedagogicznej, a takŜe pomocy 
uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu



Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów 

publicznego przedszkola oraz publicznych szkół  
(Dz. U. nr 61 poz. 624 oraz z 2002 r. nr 10 poz. 96).

Statut gimnazjum określa w szczególności:
organizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwaoraz zajęć 
związanych z wyborem kierunku kształcenia

Statut liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum, 
zasadniczej szkoły zawodowej, określa w szczególności:

organizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwaoraz zajęć 
związanych z wyborem kierunku kształcenia, a takŜe organizację 
współdziałania /…/ z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, 
w tym poradniami specjalistycznymi oraz innymi instytucjami 
świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom 
i rodzicom.



Rozporządzenie MEN i S z dnia 15 stycznia 2001 r.
w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych 

poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych 
publicznych poradni specjalistycznych /…/

Rozporządzenie MEN i S z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych 

poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym 
publicznych poradni specjalistycznych.



§ 1. 

1. Publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym 
publiczne poradnie specjalistyczne, zwane dalej 
„poradniami”, udzielają dzieciom (w wieku od urodzenia) 
i młodzieŜy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym 
pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku 
kształcenia i zawodu, a takŜe udzielają rodzicom 
i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci 
i młodzieŜy.

§ 6. 

2. Poradnia zatrudnia pracowników pedagogicznych: 
psychologów, pedagogów, logopedów, socjologów, 
doradców zawodowychi rehabilitantów.



Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 
z dnia 7 stycznia 2003 r.

w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach
§ 2.

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega w szczególności na:

2) rozpoznawaniu potencjalnych moŜliwości oraz indywidualnych potrzeb 
ucznia i umoŜliwianiu ich zaspokojenia;ucznia i umoŜliwianiu ich zaspokojenia;

8) wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru 
kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej
oraz udzielaniu informacji w tym zakresie;

9) wspieraniu nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu 
doradztwa oraz zajęć związanychz wyborem kierunku kształcenia 
i zawodu

§ 15.
2. (…) W szkole i placówce moŜe być zatrudniony równieŜ doradca 

zawodowy.



6. Do zadań doradcy zawodowego naleŜy w szczególności:

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na 
informacje edukacyjne i zawodowe oraz na pomoc w planowaniu 
kształcenia i kariery zawodowej;

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych 
i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;

3) wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom dodatkowych źródeł 
informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim 
i światowym dotyczących:

a) rynku pracy,
b) trendów rozwojowych wświecie zawodów i zatrudnienia,
c) wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów przy 
wykonywaniu przyszłych zadań zawodowych,
d) instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób 
niepełnosprawnych wŜyciu codziennym i zawodowym,
e) alternatywnych moŜliwości kształcenia dla uczniów z problemami 
emocjonalnymi i dla uczniów niedostosowanych społecznie,
f) programów edukacyjnych Unii Europejskiej;



4) udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom;

5) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących 
uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli 
zawodowej;

6) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej 
przez szkołę;

7) wspieranie w działaniach doradczych rodziców i nauczycieli poprzez 
organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie 
informacji i materiałów do pracy z uczniami;

8) współpraca zradą pedagogiczną w zakresie tworzenia izapewnienia 8) współpraca zradą pedagogiczną w zakresie tworzenia izapewnienia 
ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa 
zawodowego, realizacji działań z zakresu przygotowania uczniów do 
wyboru drogi zawodowej, zawartych w programie wychowawczym 
szkoły i programie profilaktyki, o których mowa w odrębnych 
przepisach;

9) współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system 
doradztwa zawodowego, w szczególności z poradniami 
psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami 
specjalistycznymi, oraz innymi instytucjamiświadczącymi 
poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom.



Zadania i obowiązki doradców zawodowych 
w  Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 

Nr 3 w Radomiu
� prowadzenie badań diagnostycznych (indywidualnych

lub grupowych), pozwalających określić predyspozycje
i preferencje zawodowe uczniów, podejmowanie
czynności postdiagnostycznych (poradnictwo,opiniowa-
nie, orzekanie)nie, orzekanie)

� prowadzenie zajęć grupowych na terenie poradni oraz
w placówkach oświatowych objętych opieką poradni

� szerzenie wiedzy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli
z zakresu informacji i orientacji szkolno – zawodowej



� wspieranie umiejętności wychowawczych nauczycieli, 
rodziców, poprzez organizowanie warsztatów, grup 
wsparcia i innych zajęć edukacyjnych

� utrzymywanie ścisłej współpracy z nauczycielami szkół 
i placówek, będących pod opieką poradni, w zakresie 
pogłębiania diagnozy potrzeb i doradztwa 
metodycznego

� opracowywanie i popularyzowanie materiałów 
metodycznych na uŜytek uczniów, rodziców, 
nauczycieli, pracowników poradnictwa

� kompletowanie metod do zajęć grupowych z uczniami 
z zakresu doradztwa zawodowego



� opracowywanie i wdraŜanie (samodzielnie lub we
współpracy) programów dotyczących działań
edukacyjnych, wychowawczych lub innych związanych
z oświatą, pomocą społeczną itp.

� organizowanie narad szkoleniowych dla nauczycieli,
pedagogów, psychologów, szkolnych doradców
zawodowych, pracowników poradni, a wynikających
z Planu Rozwoju Poradni

� współdziałanie z instytucjami i organizacjami
społecznymi, zwłaszcza - lokalnymi, na rzecz pomocy
dziecku, rodzinie i szkole

� doskonalenie własnego warsztatu pracy poprzez
dokształcanie się w ramach szkoleń wewnętrznych
i zewnętrznych



JAK 

MOśE 

BYĆ ?



Szkoła Dobrej Praktyki 

Doradztwa Zawodowego

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 3

Radom, 2003 – 2005



Skąd pomysł na SDPDZ?
• Nowa rola poradni psychologiczno – pedagogicznej
• Wspieranie idei szkolnego doradztwa zawodowego
• Promocja i rozwój  Szkolnych Ośrodków Kariery 
• Promowanie autorskich pomysłów i dobrych praktyk
• Konieczność aktualizacji doświadczenia i warsztatu
• Podnoszenie jakości doradztwa / standardy
• „Dzielenie dla mnoŜenia” – budowanie postaw               • „Dzielenie dla mnoŜenia” – budowanie postaw               

i  klimatu pomocy 
• Znaczenie „Peer Learning” + „otwarte drzwi”
• Poszukiwanie partnerów i rozwiązań 
• Podnoszenie rangi w lokalnym środowisku
• Kontakty, pomoc, uznanie z zewnątrz – rola 

Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych   



PROGRAM I  edycji  Szkoły Dobrej Praktyki  
Doradztwa Zawodowego (2003-2004)

• Szkolny doradca zawodowy, Szkolne Ośrodki Kariery – inicjatywy i projekty
wprowadzenia do szkół doradztwa zawodowego, realizowane przez MENiS,
KOWEZiU oraz Wydawnictwo i Fundację Edukacyjną „Perspektywy”

• Doświadczenia szkoły wielkomiejskiej i wiejskiej w organizacji Szkolnych
Ośrodków Kariery na przykładzie Z S Technicznych w Radomiu i Gimnazjum
w Gniewoszowie

• Zasady przygotowania aplikacji do wniosku o grant na Szkolny Ośrodek• Zasady przygotowania aplikacji do wniosku o grant na Szkolny Ośrodek
Kariery - praktyczne wskazówki i materiały na przykładzie praktyki z I edycji
grantów MGPiPS

• Targi Zawodów – formą orientacji zawodowej (prezentacja doświadczeń PP-P3
w Radomiu i Gimnazjum Nr 10 w Radomiu; zasady organizacyjne)

• Idea Centrów Kompetencji na przykładzie doświadczeń unijnych - Belgia
(wykład i film z komentarzem)

• Instytucje, źródła i serwisy informacyjne, zasoby Internetu wspierające
doradztwo zawodowe



• Zajęcia aktywizujące i warsztaty planowania przyszłości szkolno – zawodowej
(przegląd publikowanych scenariuszy, propozycje wykorzystania form
autorskich środowiska radomskiego)

• „Książka z pomocą dla szkolnego doradcy zawodowego” – omówienie, przegląd
i zestawienie publikacji oraz materiałów metodycznych z zakresu poradnictwa
zawodowego i rynku pracy, w tym – zasobów Biblioteki Pedagogicznej w
Radomiu i filii BP oraz Instytutu i Wydawnictwa ITeE Radom

• „Multimedia dla szkolnego doradcy zawodowego” – prezentacja programów
komputerowych wzbogacających warsztat doradcy zawodowego w szkole,
poradni psychologiczno – pedagogicznej i urzędach pracy ; filmy o zawodach wporadni psychologiczno – pedagogicznej i urzędach pracy ; filmy o zawodach w
wyposażeniu poradni, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
oraz przygotowane przez MENiS i TVP S.A.

• Wolontariat – pomysłem na pierwsze doświadczenia zawodowe młodzieży
oraz wsparcie organizacji Szkolnych Ośrodków Kariery ( II LO w Radomiu,
„SKAZA” - Z S Technicznych Radom

• Projekt „Tydzień Zawodoznawstwa” - autorski program orientacji szkolno –
zawodowej w Gimnazjum Nr 2 w Radomiu (podsumowanie, prezentacja
dorobku pracy uczniów i nauczycieli)



PROGRAM  II edycji  Szkoły Dobrej Praktyki  
Doradztwa Zawodowego (2004-2005)

• Inauguracja II edycji SDPDZ, zarys programu  kontynuacji I edycji.

„Mobilne Centrum Informacji Zawodowej – nowym partnerem w systemie 
doradztwa zawodowego na rzecz młodzieży” – oferta działalności i  wyposażenie 
MCIZ w Radomiu

• „Wszystko dla SzOK-ów i o SzOK-ach. Pomoc ze strony Instytutu Rozwoju
Kariery w Warszawie  i Fundacji Realizacji Programów Społecznych”.
„Wykładnia Komisji Unii Europejskiej dla rozwoju doradztwa zawodowego”  
(prezentuje: Wojciech Kreft)(prezentuje: Wojciech Kreft)

„Co nowego w SzOK-ach regionu radomskiego? – doniesienia ze szkół”

Zwiedzanie SzOK w  Z Sz Technicznych w Radomiu

• „Standardy kwalifikacji dla zawodu: doradca zawodowy. Informacja o realizacji 
projektu,  aktualna baza danych.  Prace ITeE w Radomiu w obszarze doradztwa 
zawodowego” ( prezentuje: dr Krzysztof Symela)

„E – learning – kształcenie na odległość. Możliwości zdobywania kwalifikacji 
doradcy zawodowego w nowym systemie”

„Lokalna sieć partnerstwa dla doradztwa zawodowego – pomysł czy potrzeba?”



• Szkolenie - „Planowanie własnej kariery dla menedżerów czy maturzystów, czyli 
– czy i kiedy stawiać pytania dotyczące kierunku rozwoju zawodowego?”   
(prowadzący:   Krzysztof Filarski, Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem  w  
Warszawie) – koszt  uzgodniony z uczestnikami

• „Gromadzimy, tworzymy i przetwarzamy informację szkolną i zawodową -

doświadczenia poradni i szkół w zakresie tworzenia zasobów informacyjnych”.

„Rola bibliotek szkolnych w organizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa  
zawodowego”.

„System Informacji Zawodowej (projekt, doświadczenia CIZiDN w Wałbrzychu)”

• Konferencja „Perspektywy dla doradztwa zawodowego – wymiar lokalny• Konferencja „Perspektywy dla doradztwa zawodowego – wymiar lokalny

i globalny” . ( aula Instytutu Technologii Eksploatacji w Radomiu)

Organizacja: PPP-3 Radom, ITeE Radom, WUP w Warszawie – CIiPKZ       
Radom, RODON

• „ Modele działalności doradcy zawodu i ich etyczne implikacje. Pułapki                 
manipulacji w doradztwie zawodowym”.  (prezentuje:  prof. dr hab. Bożena 
Wojtasik, Wrocław)

„Koncepcje szkolnego doradztwa zawodowego:  czy wewnątrzszkolny system    

doradztwa zawodowego  jest realny? – nasze doświadczenia”.

Zakończenie II edycji Szkoły Dobrej Praktyki Doradztwa Zawodowego.



Efekty dwóch lat działań:

• 12 spotkań seminaryjno – warsztatowych
• 2 konferencje :
� „Ksi ąŜka z pomocą dla szkolnego doradcy zawodowego”
� „Perspektywy dla szkolnego doradztwa zawodowego –

wymiar lokalny i globalny”
• Wykłady i spotkania z autorytetami poradnictwa 

zawodowego, szkolenia na potrzeby grupy 
• Wykłady i spotkania z autorytetami poradnictwa 

zawodowego, szkolenia na potrzeby grupy 
• Wzbogacanie doświadczeń
• Wymiana i dystrybucja materiałów metodycznych, w tym 

– opracowań autorskich (lokalnych)
• Kontakty osobiste – sieć doradców zawodowych
• Promocja dorobku radomskiego doradztwa zawodowego 

w kraju
• Gotowość do zmian



Uczestnicy SDPDZ:

• Szkoły:
(doradcy zawodowi, pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele 
przedsiębiorczości, WOS i inni nauczyciele przedmiotowi)

- 9-ciu radomskich gimnazjów ( 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 22) 
oraz Publicznego Gimnazjum w Gniewoszowie

- 7 -miu radomskich Zespołów Szkół Zawodowych 
(ZSTechnicznych, ZSBudowlanych, ZSEkonomicznych, 
ZSElektronicznych,ZSSpoŜ.i Hotelarskich, ZS im. 
Kili ńskiego, ZS im. Hubala)

- 7- miu radomskich liceów (II LO, III LO, V LO, VI LO, 
VIII LO, IX LO, XI LO)



• Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne
( PP-P 3 Radom,  PP-P Kozienice,  PP-P  
Przysucha)

• WUP w Warszawie – Filia w Radomiu / 
CIiPKZCIiPKZ

• Centrum Kształcenia Ustawicznego w Radomiu

• Centrum Edukacji i Pracy / MCIZ OHP 
w Radomiu



oraz

Włodzimierz Trzeciak – IRK, Warszawa
Wojciech Kreft – IRK/FRPS, Warszawa
Krzysztof Filarski / WSZP Warszawa
Iwona Kania – KOWEZiU WarszawaIwona Kania – KOWEZiU Warszawa
Henryk Bednarczyk – ITeE – PIB Radom
Krzysztof Symela – ITeE – PIB Radom
Małgorzata JeŜewska – CIZiDN Wałbrzych
BoŜena Wojtasik – DSWE, Wrocław



Co  chcieliśmy uzyskać?
• Zainteresowanie lokalnych władz oświatowych                 

i samorządowych doradztwem zawodowym

• Promocję doradztwa zawodowego w wymiarze lokalnym 
i ogólnopolskim

• Szansę na etatowe doradztwo w szkołach i poradniach• Szansę na etatowe doradztwo w szkołach i poradniach

• Przekonanie, Ŝe idziemy słuszną drogą w dobrym 
kierunku  

• Formalną grupę wsparcia, sieć kontaktów, integrację 
doradców z resortu edukacji i pracy, praktyków              
i teoretyków – czyli 
„Lokalne Partnerstwo dla Doradztwa Zawodowego” 



„„„„Dzięki kluczowi w kształcie V stado moŜe pokonać Dzięki kluczowi w kształcie V stado moŜe pokonać Dzięki kluczowi w kształcie V stado moŜe pokonać Dzięki kluczowi w kształcie V stado moŜe pokonać 
dystans co najmniej 71 procent większy, niŜ gdyby dystans co najmniej 71 procent większy, niŜ gdyby dystans co najmniej 71 procent większy, niŜ gdyby dystans co najmniej 71 procent większy, niŜ gdyby 

kaŜdy ptak leciał osobno”/.../kaŜdy ptak leciał osobno”/.../kaŜdy ptak leciał osobno”/.../kaŜdy ptak leciał osobno”/.../

„Ludzie, którzy dąŜą w tym samym kierunku, „Ludzie, którzy dąŜą w tym samym kierunku, „Ludzie, którzy dąŜą w tym samym kierunku, „Ludzie, którzy dąŜą w tym samym kierunku, „Ludzie, którzy dąŜą w tym samym kierunku, „Ludzie, którzy dąŜą w tym samym kierunku, „Ludzie, którzy dąŜą w tym samym kierunku, „Ludzie, którzy dąŜą w tym samym kierunku, 
złączeni poczuciem wspólnoty złączeni poczuciem wspólnoty złączeni poczuciem wspólnoty złączeni poczuciem wspólnoty 

mogą osiągnąć swój cel mogą osiągnąć swój cel mogą osiągnąć swój cel mogą osiągnąć swój cel 
szybciej i łatwiej, szybciej i łatwiej, szybciej i łatwiej, szybciej i łatwiej, 

poniewaŜ wzajemnie się wspierają”poniewaŜ wzajemnie się wspierają”poniewaŜ wzajemnie się wspierają”poniewaŜ wzajemnie się wspierają”

Dee Dee Robinson



O wartości SDPDZ – uczestnicy:

• moŜliwość poznania nowych ludzi, wymianę kontaktów
• propagowanie idei doradztwa zawodowego, popularyzację 

orientacji zawodowej
• przystępność informacji i wiedzy, kompetencje osób 

prowadzących
• integrację środowiska doradców zawodowych, aktywizację osób 

zainteresowanych doradztwem zawodowym
• moŜliwość nawiązania współpracy między róŜnymi placówkami, • moŜliwość nawiązania współpracy między róŜnymi placówkami, 
• róŜnorodność informacji, form , metod, tematów – stwarzanie 

moŜliwości wyboru
• podawanie nowości we wszystkich moŜliwych płaszczyznach
• informacje, gdzie są źródła materiałów merytorycznych do pracy, 

a takŜe - gdzie, co  i kto moŜe pomóc
• zagadnienia doradztwa zawodowego na poziomie gimnazjum
• moŜliwość wzbogacenia warsztatu pracy o: informacje, materiały, 

literatur ę z zakresu doradztwa zawodowego
• przekazywanie materiałów do pracy



• prezentacje doświadczeń przez uczestników dla uczestników, czyli 
sprawdzonych pomysłów, projektów, przedsięwzięć – wymiar 
realny, konkrety

• informacje o aspektach organizacyjnych Szkolnych Ośrodków 
Kariery, Targów Pracy, zajęć aktywizujących, doświadczenia 
z przygotowania wniosków o granty

• poznanie nowych, twórczych ludzi
• motywację pozytywną i zaangaŜowanie autorki
• moŜliwość dzielenia się doświadczeniami, okazję do współpracy 

zwłaszcza na linii szkoła - poradnia psychologiczno - pedagogicznazwłaszcza na linii szkoła - poradnia psychologiczno - pedagogiczna
• otwartą formuł ę, elastyczność  prowadzenia zajęć
• aktualność przekazywanych informacji i materiałów, ich 

przydatność do pracy
• moŜliwość zaprezentowania własnego dorobku
• miłą atmosferę, optymizm, otwartość w kontaktach, twórczy 

klimat
• dyskusje w kierunku : „jak lepiej”
• wiedzę o tym, co juŜ jest zrobione, a co trzeba jeszcze zrobić



??



JAK

NAPRAWDĘ NAPRAWDĘ 

JEST?



o

niemoŜności

sprostania  roli i zadaniom

doradcy i doradztwa zawodowego

w poradniach psychologiczno –w poradniach psychologiczno –
pedagogicznych

na miarę wyzwań 

czasu



• brak etatów dla doradców zawodowych; na 7096 etatów 
w 565 poradniach w Polsce utworzono:  66 

• zbyt mała sieć i kadra poradni w stosunku do zadań i potrzeb 
(zwłaszcza z obszaru poradnictwa zawodowego)

• archaiczny model /formuła pracy PP- P (koncentracja na 
diagnozie, opiniowaniu, orzekaniu, wydawaniu dokumentów); 
rola usługodawcy a nie moderatora

• nieustalone standardy doradztwa zawodowego 
w poradniach - specyficzne i istotnie odmienne od pracy szkoły w poradniach - specyficzne i istotnie odmienne od pracy szkoły 
oraz innych obszarów pracy poradni

• stereotypy w podejściu do realizacji pensum 
• ubóstwo zaplecza metodycznego i nowoczesnych narzędzi dla 

doradcy zawodowego w poradni
• dystans decydentów do problemów i potrzeb doradztwa 

zawodowego w poradniach (dyrektorzy, inspektorzy, 
wizytatorzy, lokalne władze oświatowe i samorządowe) 



• w działaniach KO – nieobecne priorytety poradnictwa 
zawodowego 

• likwidacja (r. 2000 ) Pracowni Orientacji i Poradnictwa 
Zawodowego w CM PPP  (MEN), której zadań nie przejął 
w całości KOWEZiU 

• brak  stałego wsparcia merytorycznego, warsztatowego 
i metodycznego dla psychologów, pedagogów, socjologów 
w realizacji zadań doradztwa zawodowego w poradniachw realizacji zadań doradztwa zawodowego w poradniach

• polaryzacja wsparcia doradztwa zawodowego w edukacji: 
„im wi ęcej szkoła – tym mniej poradnia”

• utrudniony dostęp do wiedzy i moŜliwości podnoszenia 
kwalifikacji (szkolenia, studia podyplomowe)

• zamknięty lub ograniczony dostęp do: grantów, projektów, 
konkursów, programów, wymian studyjnych, funduszy 
EFS, itp. 



Kto wspiera doradcę zawodowego w szkole?

• MEN (resort edukacji) / EFS
• KOWEZiU (resort edukacji) /EFS
• CODN – ODN (resort edukacji) /EFS
• Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne (r. edukacji)
• Ministerstwo Pracy /EFS• Ministerstwo Pracy /EFS
• MCIZ – MCK - OHP (resort pracy) /EFS
• WUP – CIiPKZ (resort pracy)/EFS
• NGO (fundacje, stowarzyszenia) /EFS
• instytucje i firmy związane z rynkiem pracy / EFS
• media
• organizacje społeczne (np. związki zawodowe)



Kto wspiera doradcę zawodowego w poradni?

• MEN ????
• KOWEZiU ????
• CMPPP ????
• nie Ministerstwo Pracy
• nie MCiZ – MCK – OHP • nie MCiZ – MCK – OHP 
• nie WUP – CIiPKZ
• media ?
• instytucje i firmy związane z rynkiem pracy ?
• NGO (fundacje, stowarzyszenia)?
• organizacje społeczne (związki zawodowe)?



HELP!HELP!



Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych
Rzeczpospolitej Polskiej  

(rok załoŜenia: 1991)

„SDSiZ RP działa na rzecz specjalistów zajmujących się
problematyką orientacji i poradnictwa zawodowego problematyką orientacji i poradnictwa zawodowego 

młodzieŜy i dorosłych oraz łagodzenia skutków 
bezrobocia występującego w systemie gospodarki 

rynkowej” 
(Statut SDSiZ)



Głównym celem Stowarzyszenia jest:

• integracja ludzi zajmujących się problematyką 
doradztwa szkolnego i zawodowego pracujących 

w róŜnych resortach budŜetowych i gospodarczych

• podejmowanie działań na rzecz propagowania 
i doskonalenia systemu orientacji i poradnictwa i doskonalenia systemu orientacji i poradnictwa 

zawodowego oraz polityki społecznie racjonalnego 
zatrudnienia

• wymiana doświadczeń między specjalistami 
zajmującymi się tą problematyką w Polsce 

oraz krajach europejskich i pozaeuropejskich



Obowiązkiem kaŜdego członka Stowarzyszenia jest 
m. in.:

• aktywny udział w realizacji celów i zadań SDSiZ

• propagowanie na swoim terenie działania /pracy/ 
nowatorskich rozwiązań z zakresu orientacji 
i poradnictwa zawodowego oraz doradztwa 
zawodowego w oparciu o zdobytą wiedzę podczas 
krajowych zebrań szkoleniowych



Instytut Rozwoju Kariery
(rok załoŜenia: 2004)

Celem Stowarzyszenia jest:
• podejmowanie działań na rzecz rozwoju potencjału ludzkiego,
• wspieranie działań na rzecz racjonalizacji procesu wyboru zawodu,
• promocja standardów Unii Europejskiej dotyczących pracy, zawodu

i kompetencji,
• upowszechnianie dorobku w dziedzinie doradztwa zawodowego 

i karierowego,i karierowego,
• promowanie skutecznych metod pośrednictwa pracy, doradztwa 

zawodowego i karierowego,
• wspieranie rozwoju biur karier w szkołach średnich i wyŜszych, 
• wspieranie programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych,
• współpraca z organizacjami międzynarodowymi poprzez wymianę 

doświadczeń i współdziałanie w zakresie upowszechnienia metod i technik 
rozwoju zasobów ludzkich, doradztwa zawodowego i karierowego oraz 
pośrednictwa pracy,

• integrowanie i reprezentowanie środowiska pośredników pracy i doradców 
zawodowych oraz upowszechnianie ich dorobku zawodowego



Ogólnopolskie Forum Poradnictwa Zawodowego

CelemForum jest wspieranie rozwoju całoŜyciowego 
poradnictwa kariery w Polsce.

Misj ą Forum jest wspieraniedziałań słuŜących integracjiMisj ą Forum jest wspieraniedziałań słuŜących integracji
podzielonego na dwa resorty publicznego poradnictwa
zawodowego oraz tworzenie klimatu dla rozwoju
niepublicznego i transnacjonalnego poradnictwa
zawodowego a takŜe promowanie wysokiej jakości usług.



Forum realizuje zadania przez następujące formy:

• organizowanie zespołów roboczych i zapewnienie 
warunków do ich cyklicznych spotkań,

• organizowanie międzynarodowych i ogólnokrajowych 
konferencji upowszechniających m.in. wyniki prac 
zespołów roboczych,

• prowadzenie warsztatów tematycznych o charakterze 
szkoleniowym, takŜe z udziałem ekspertów zagranicznych,
popularyzacja doświadczeń w postaci: publikacji, 
warsztatów, seminariów itp.,

• upowszechnianie wyników prac projektu „Europejskie 
Forum CałoŜyciowego Doradztwa Kariery”, 
realizowanego w ramach programu Leonardo da Vinci.



NajwaŜniejsze sukcesy IRK / Forum:

Stanowisko Komisji Nauki, Edukacji i Sportu Senatu RP
z dnia 11 października 2006 r.

w sprawie poradnictwa zawodowego jako sposobu 
zapobiegania bezrobocia młodzieŜyzapobiegania bezrobocia młodzieŜy

Utworzenie i rozszerzanie sieci 
Regionalnych Fora Poradnictwa Zawodowego



Związek Nauczycielstwa Polskiego

Sekcja Poradnictwa i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
ZG ZNP, kadencja 2006 – 2010:

• Kontynuować działania wskazujące na obszary i oczekiwania 
środowiska lokalnego, którym moŜe sprostać prawidłowo 
zorganizowana sieć poradni, przy naleŜytej obsadzie kadrowej

• Zabiegać o zapewnienie naleŜytego systemu doradztwa 
oraz doskonalenia zawodowego pracownikom pedagogicznym oraz doskonalenia zawodowego pracownikom pedagogicznym 
poradni.

• Podjąć starania o przywrócenie opieki Centrum Metodycznego 
Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej nad doradztwem 
zawodowym w poradniach.

• Popierać, poprzez ogniwa terenowe, rozwój sieci doradztwa 
zawodowego reprezentowanego przez etatowych doradców 
zawodowych w poradniach psychologiczno – pedagogicznych 
i szkołach.



Efekty wsparcia ZNP dla szkół i poradni w Radomiu:

• Organizacja i finansowanie konferencji - 7.X. 2004 r.
„ Radomskie poradnictwo psychologiczno – pedagogiczne na 

rzecz lokalnego środowiska. Nowatorstwo we współpracy 
poradni i szkoły w zakresie poradnictwa zawodowego

i szkolnego doradztwa zawodowego”

• Organizacja i finansowanie konferencji - 15.VI. 2007 r.
„Radomskie poradnie psychologiczno – pedagogiczne: 
dorobek  i  perspektywy dla wspomagania ucznia, szkoły

i środowiska lokalnego”

• Zatrudnienie od roku  2007/08  etatowych doradców 
zawodowych w radomskich gimnazjach



jesteśmy mistrzami 
rękodzieła rękodzieła 

w doradztwie zawodowym



„Wykonuj pracę z sercem, 
jakkolwiek byłaby skromna; 

ją jedynie posiadasz ją jedynie posiadasz 

w zmiennych kolejach losu”…

Desiderata



Doradca
to

profesja
pasjapasja

powołanie
Pamięci Profesor

Wandy Rachalskiej



Dziękuję 

za uwagę i cierpliwość

Anna Wierzchowska - Szymanek


