BARDZO ATRAKCYJNA FORMA POZNAWANIA WŁASNYCH MOŻLIWOŚCI ORAZ WSPIERANIA
AUTOREFLEKSJI https://doradztwo.ore.edu.pl/multimedia/
1. FILMY ANIMOWANE (12 odcinków), króciutkie, są bardzo atrakcyjnym sposobem przybliżenia wiedzy
ważnej z punku widzenia wyboru zawodu – podejmowania decyzji. Lektor odnosi się do uczniów klasy II
i III gimnazjum, ale materiał jest uniwersalny, aktualny dla wszystkich grup wiekowych.
https://doradztwo.ore.edu.pl/filmy-animowane-o-wyborze-szkoly-i-zawodu/
Zmiana - stały element życia (odcinek 1) https://www.youtube.com/watch?v=762XasOJ5NQ
Stres - wróg czy przyjaciel? (odcinek 2) https://www.youtube.com/watch?v=7Tg81LhIFTU
Motywacja - co to jest i po co? (odcinek 3) https://www.youtube.com/watch?v=iwvWiCpDNks
Współpraca - czy współpraca się opłaca? (odcinek 4) https://www.youtube.com/watch?v=eFaIE6Nczh0
Jaki jestem? Oto jest pytanie? (odcinek 5) https://www.youtube.com/watch?v=4gp_EQ7F_bo
Zainteresowania - inspiracja do działania i sposób na relaks (odcinek 6)
https://www.youtube.com/watch?v=tRwvykWkp74
Podsumowanie wiedzy o sobie (odcinek 7) https://www.youtube.com/watch?v=tTRvWhGRBbA
Przymiarka do wyboru zawodu (odcinek 8) https://www.youtube.com/watch?v=KrC8g5sBGfg
Decyzje - szanse czy ograniczenia (odcinek 9) https://www.youtube.com/watch?v=62fFT6NvdKQ
Zawody - co warto o nich wiedzieć (odcinek 10) https://www.youtube.com/watch?v=6TYKpA64ouc
Szkolnictwo ponadpodstawowe (wpisane jest ponadgimnazjalne) – ale jakie (odcinek 11)
https://www.youtube.com/watch?v=b4-J5TzwQ6s
Krok za krokiem – czyli nie od razu Kraków zbudowano (odcinek 12 ostatni)
https://www.youtube.com/watch?v=_M5z21D35-Q
2. FILMY O ZAWODACH https://doradztwo.ore.edu.pl/filmy-o-zawodach/
Zawiera multimedialne prezentacje zawodów zgodnie z klasyfikacja obowiązująca w Polsce.
W każdej prezentacji omawiane są wszelkie istotne aspekty dotyczące pracy w danym zawodzie.
3. SZKOŁA DLA RYNKU PRACY https://doradztwo.ore.edu.pl/szkola-dla-rynku-pracy/
Zawiera prezentacje realizacji zawodowej w określonych branżach.
4. CYKL FILMÓW „DROGI ZAWODOWE” https://doradztwo.ore.edu.pl/cykl-filmow-drogi-zawodowe/
5. FILMY O WSPÓŁPRACY SZKÓŁ ZAWODOWYCH Z PRACODAWCAMI
https://doradztwo.ore.edu.pl/filmy-o-wspolpracy-szkol-zawodowych-z-pracodawcami/
6. FILMY O KSZTAŁCENIU NA ODLEGŁOŚĆ https://doradztwo.ore.edu.pl/filmy-o-ksztalceniu-naodleglosc/
7. FILMY O KSZTAŁCENIU I DORADZTWIE ZAWODOWYM https://doradztwo.ore.edu.pl/pozostalefilmy/
8. ZAWODY RZEMIEŚLNICZE https://doradztwo.ore.edu.pl/zawody-rzemieslnicze/
PRZYDATNE LINKI:
https://www.edubaza.pl/ : dla wszystkich zainteresowanych od przedszkola do studiów,
https://uczelnie.studentnews.pl/: dla osób zainteresowanych studiami,
https://doradztwo.ore.edu.pl/ : dla osób zainteresowanych kształceniem ponadpodstawowym,
https://doradztwo.ore.edu.pl/sciezka-ksztalcenia/: dla osób zainteresowanych kształceniem począwszy
od ponadpodstawowego,
https://zawody.kwalifikacjezawodowe.info/s/3505/74627-Wybierz-zawod-dla-siebie.htm: dla osób zainteresowanych
konkretnymi zawodami,
https://doradztwo.ore.edu.pl/przydatne-linki/ : tu możemy poszukiwać odpowiedzi z różnych obszarów, np.: prawa,
kształcenia w różnych formach, zaangażowaniu samorządów w rynek pracy, programów europejskich wspierających
kształcenie. Poprzez uruchomienie linku: https://doradztwo.ore.edu.pl/przydatne-linki/ możemy kolejno (klikając na
interesujący nas zakres tematyczny) korzystać (poprzez automatyczne przekierowanie) z zawartych merytorycznych
treści.
1. Sektor edukacji/oświaty:
1. Ministerstwo Edukacji Narodowej W serwisie aktualne informacje o polityce edukacyjnej w Polsce,
w tym regulacje prawne, wiadomości o kształceniu zawodowym. Osobna zakładka zawiera wiadomości
dla rodziców.
2. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Na stronie można znaleźć rzetelne i aktualizowane
na bieżąco informacje na temat kierunków studiów w Polsce. Portal należy do Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego.
3. Centralna Komisja Egzaminacyjna Przygotowuje i przeprowadza zewnętrze egzaminy potwierdzające
określoną wiedzę, umiejętności i kompetencje na poziomie gimnazjalnym, maturalnym, a także egzaminy
zawodowe. Częścią systemu egzaminów zewnętrznych są też okręgowe komisje egzaminacyjne.
4. Międzyresortowy Zespół do spraw uczenia się przez całe życie i Zintegrowanego Systemu
Kwalifikacji Na podstawie zarządzenia Prezesa Rady Ministrów z 12 maja 2016 r. został utworzony
Międzyresortowy Zespół do spraw uczenia się przez całe życie i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

W jego skład wchodzi dziesięciu ministrów resortowych, a ponadto minister w Kancelarii Premiera.
Zespołowi przewodniczy Minister Edukacji Narodowej. Zespół monitoruje proces wdrażania
oraz funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, który ma być spójny z założeniami,
na których oparte są ramy kwalifikacji w krajach Unii Europejskiej. Informacje o pracy zespołu znajdują
się na portalu ZSK.
5. Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (BUWiWM) Instytucja ta pełni rolę
krajowego punktu koordynacyjnego ds. europejskich ram kwalifikacji. Zajmuje się m.in. wysyłaniem
polskich studentów na stypendia zagraniczne.
6. Instytut Badań Edukacyjnych
7. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
2. Obszar rynku pracy:
1. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Na stronie można znaleźć informacje dotyczące
rynku pracy, prawa pracy czy opieki społecznej. Serwis zawiera również wiadomości z zakresu funduszy
europejskich oraz aktualnych działań MPiPS.
2. Związek Rzemiosła Polskiego Informacje z zakresu małych i średnich przedsiębiorstw rzemieślniczych,
kształcenia zawodowego i nauczaniu zawodu.
3. Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy Na portalu można znaleźć przydane informacje
dotyczące edukacji i pracy młodzieży do 25. roku życia, w tym porady, jak zdobyć pierwszą pracę, a także
wiadomości na temat projektów obywatelskich i szkoleniowych. Na stronie przekierowanie do portali
wojewódzkich OHP.
4. Prognozowanie zatrudnienia Portal zawiera informacje dotyczące prognozowania zatrudnienia w Polsce
według wielkich, dużych i średnich grup zawodów – zarówno w skali kraju, jak i poszczególnych
województw. Za jego powstanie odpowiadają: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich i Instytut Pracy
i Spraw Socjalnych.
5. Publiczne Służby Zatrudnienia
6. Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia – Zielona Linia
3. Społeczności lokalne:
1. Portal Samorządowy Strona Związku Miast Polskich zawiera informacje ogólnopolskie i regionalne z 16
województw. Osobne zakładki poświęcono m.in. zagadnieniom edukacji, pracy, wydarzeniom lokalnym,
inwestycjom, społeczeństwu informacyjnemu.
4. Instytucje i organizacje międzynarodowe
1. CEDEFOP – European Centre for the Development of Vocational Training
Rolą centrum jest wspieranie Komisji Europejskiej w promocji i rozwoju szkolenia oraz doskonalenia
zawodowego na poziomie Unii Europejskiej (UE). CEDEFOP podnosi świadomość i poziom wiedzy
na temat roli kształcenia oraz szkolenia zawodowego w ramach polityki uczenia się przez całe życie.
2. ReferNet ReferNet to sieć instytucji stworzona przez Cedefop w 2002 roku w celu zbierania informacji
i monitorowania zmian w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) w poszczególnych
państwach członkowskich UE , Islandii i Norwegii.
3. International Association for Educational and Vocational Guidance
4. ELGPN – European Lifelong Guidance Policy Network
5. EPALE EPALE to ogólnoeuropejska wielojęzyczna platforma internetowa skierowana do specjalistów
w obszarze uczenia się dorosłych. Głównym celem platformy jest stworzenie przestrzeni dla kadry edukacji
dorosłych do dyskusji, dzielenia się wiedzą, współpracy a przez to do doskonalenia swoich kompetencji
w obszarze edukacji dorosłych.
5. Inne:
1. Ogólnopolski serwis organizacji pozarządowych Największy w Polsce portal NGO, zawierający
informacje z zakresu aktywności obywatelskiej, wywiady, poradniki, bazy fundacji i stowarzyszeń.
To również platforma komunikacji – można tu znaleźć ogłoszenia o wolontariacie, oferty pracy, informacje
o szkoleniach, głównie współfinansowanych ze środków unijnych.
2. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Strona skupia informacje o formach innowacyjnego
biznesu, start-upach, pomysłach na własną firmę. Można tutaj również znaleźć kalendarz bieżących
wydarzeń i mapę Inkubatorów.
6. Informacje o programach europejskich
1. EACEA – The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
2. Directorate General for Education and Culture
3. Erasmus+
4. Eures – Europejski Portal Mobilności Zawodowej
5. Europa Direct
6. Europass
7. Eurodesk
8. Learning Opportunities and Qualifications in Europe
9. Euroguidance – międzynarodowa strona Sieci Euroguidance
10. EURAXESS – Sieć Centrów Informacji dla Naukowców

