
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-na-

odleglosc/ 

7. FILMY O KSZTAŁCENIU I DORADZTWIE ZAWODOWYM  https://doradztwo.ore.edu.pl/pozostale-

filmy/ 

8. ZAWODY RZEMIEŚLNICZE https://doradztwo.ore.edu.pl/zawody-rzemieslnicze/ 
 

 

PRZYDATNE LINKI: 

https://www.edubaza.pl/ : dla wszystkich zainteresowanych od przedszkola do studiów, 
https://waszaedukacja.pl/ponadgimnazjalne/zachodniopomorskie/szczecin 
https://waszaedukacja.pl/szukaj/profile-ponadgimnazjalne?w=zachodniopomorskie&m=szczecin&z=technik-
masazysta&sr=po_najwiecej : WAŻNE podawane sa progi punktowe w naborze do szkół ponadpodstawowych/ 
https://uczelnie.studentnews.pl/: dla osób zainteresowanych studiami, 

https://otouczelnie.pl/: dla osób zainteresowanych szkołami średnimi i 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. 
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