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Szkolenie dla osób realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego - program 

Szkolenie trwa 3 dni, obejmuje 20 godzin zegarowych, odbywa się w miejscu i czasie, określonym  

w harmonogramie realizacji szkoleń. 

Grupa docelowa: osoby wykonujące zadania z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego w szkołach 

podstawowych / liceach ogólnokształcących / technikach / branżowych szkołach I stopnia. 

Szkolenie jest bezpłatne. Warunkiem uczestnictwa jest spełnianie kryteriów dostępu, aktywne uczestnictwo  

w zajęciach oraz dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów. 

Godziny Temat modułu Czas trwania 

Dzień 1. 

10.00 – 10.30 Rejestracja uczestników 30 minut 

10.30 – 11.30 Wprowadzenie do szkolenia - poznajmy się... 60 minut 

11.30 – 11.45 Przerwa 15 minut 

11.45 – 12.45 Nowoczesne doradztwo zawodowe w szkole 60 minut 

12.45 – 13.00 Przerwa 15 minut 

13.00 – 14.00 Zmiany w kształceniu zawodowym a doradztwo zawodowe 60 minut 

14.00 – 14.45 Obiad 45 minut 

14.45 – 16.45 Diagnoza stanu doradztwa zawodowego w szkole 120 minut 

16.45 – 17.00 Przerwa 15 minut 

17. 00 – 19.00 
Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego – podstawowe 

założenia; struktura, korzyści z opracowania i realizacji WSDZ 
120 minut 

19.00 – 20.00 Kolacja 60 minut 

Dzień 2. 

8.00 – 9.00 Śniadanie 60 minut 

9.00 – 11.30 
Tworzenie i rozwój sieci współpracy osób, instytucji i podmiotów 

działających w zakresie doradztwa zawodowego 
150 minut 

11.30 – 11.45 Przerwa 15 minut 

11.45 – 12.45 Plan zewnętrznego wsparcia szkoły 60 minut 

http://www.projektgamma.pl/?stp=gamma


 

 

Gamma sp.j. ul. Mysłowicka 15 01-612 Warszawa 

 

12.45 – 13.00 Przerwa 15 minut 

13.00 – 15.00 
Preorientacja w przedszkolu i orientacja zawodowa w szkole 

podstawowej w kl. I –III oraz IV – VI 
120 minut 

15.00 – 15.45 Obiad 45 minut 

15.45 – 17.45 
Doradztwo zawodowe dla klas VII i VIII szkoły podstawowej  

i szkół ponadpodstawowych 
120 minut 

18.00 – 19.00 Kolacja 60 minut 

Dzień 3. 

7.30 – 8.30 Śniadanie 60 minut 

8.30 – 9.30 Zasoby i materiały wspierające doradztwo zawodowe 60 minut 

9.30 – 9.40 Przerwa 10 minut 

9.40 – 11.40 
Doradztwo zawodowe dla uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi 
120 minut 

11.40 – 12.00 Przerwa / wykwaterowanie 20 minut 

12.00 – 13.30 
Monitorowanie i ewaluacja zadań realizowanych w zakresie doradztwa 

zawodowego w szkołach i placówkach systemu oświaty 
90 minut 

13.30 – 14.30 Podsumowanie szkolenia 60 minut 

14.30 – 15.15 Obiad 45 minut 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki 

publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe 

życie. 
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