
DORADZTWO EDUKACYJNO - ZAWODOWE –  materiały do 

wykorzystania przez uczniów ZSZiO, realizujące zagadnienia  z obszaru 

doradztwa zawodowego: 

 WSZYSTKIE KLASY: FILMY WARTE OBEJRZENIA –MOTYWUJĄCE DO PRACY NAD 

SOBĄ , MOTYWUJĄCE DO STAWIANIA I WYZNACZANIA SOBIE CELÓW ŻYCIOWYCH, 

DETERMINACJA DO DZIAŁANIA: 

,,Billy Elliot”  

https://www.cda.pl/video/20427140 

 

,,W pogoni za szczęściem” 

https://www.cda.pl/video/290072123 

 

Ponadto warto obejrzeć: 

,,Piękny umysł”  

,,Ukryte piękno” 

,,Lion. Droga do domu” 

 

 WSZYSTKIE KLASY: KRÓTKIE FILMIKI: 

 

Jak radzić sobie ze stresem? https://www.youtube.com/watch?v=cJ-zT7PItKI 

Motywacja do działania https://www.youtube.com/watch?v=Sdol0cFZpso 

Jak się uczyć żeby się nauczyć?  https://www.youtube.com/watch?v=gf9OKC6G2Mc 

 

  KLASA I I II: TESTY OSOBOWOŚCI, ZAINTERESOWAŃ, SKŁONNOŚCI I 

PREDYSPOZYCJI ZAWODOWYCH ORAZ INTELIGENCJI WIELORAKIEJ: 

 

Test osobowości on-line: 

https://www.16personalities.com/pl?fbclid=IwAR0rYZXYpSXVidze7iRiCLjS7uxPZir_nOO

80VonZ6MLFew2yQTxcCi5qqU 

 

 Testy zainteresowań i  preferencji zawodowych: 

http://e-zamek.pl/test-offline 
http://zsrcku.nazwa.pl/dokumenty/zainteresowania.pdf 

 

Kwestionariusz preferencji zawodowych JOB-6 1: 
https://docplayer.pl/6688328-Kwestionariusza-preferencji-zawodowych-job-6-1.html 
 

https://www. testy.nf.pl   

to miejsce, gdzie sprawdzisz swoje umiejętności, kompetencje, cechy osobowości, rozwiążesz 

testy, jakie pracodawcy stosują w procesie rekrutacyjnym ,np. 

test sprawdzający poziom stresu: 
http://testy.nf.pl/Test/28/Wskaznik-stresu/ 
 

Test inteligencji wielorakiej i rodzaje inteligencji: 
http://wzmianie.eu/wp-content/uploads/2017/11/testy.pdf 
  
Test badający poziom stresu – dołączony do materiałów w osobnym dokumencie 
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  KLASA III I IV: JAK PRZYGOTOWAĆ DOKUMENTY APLIKACYJNE ( WZORY CV, 

ŻYCIORYUS, LISTU MOTYWACYJNEGO ORAZ WZORY PODAŃ O PRACĘ): 

 

 

Kreator dokumentów aplikacyjnych: 
https://www.aplikuj.pl/cv/dokumenty-aplikacyjne-cv-to-nie-wszystko/ 
 

 KLASA III I IV: INFORMACJE DOTYCZĄCE EDUKACJI: 

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej: 

www.men.gov.pl 

 

Informacja o uczelniach, o kierunkach studiów:  

www.uczelnie.pl 

Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb. 

 

Portal Perspertyw: informacja o maturze , o kierunkach studiów, o zawodach: 

www.perspektywy.pl 

 

Ranking uczelni akademickich  oraz ranking kierunków studiów 2019: 
http://ranking.perspektywy.pl/2019/ 
http://ranking.perspektywy.pl/2019/ranking-kierunkow-studiow 

 

Wyszukiwarka kierunków studiów: 

www.wybierzstudia.nauka.gov.pl/ 

 

 KLASA II I IV:  INFORMACJE O RYNKU PRACY: 

  

Poszukiwanie pracy i rekrutacja: 

www.psz.praca.gov.pl 

Wortal publicznych służb zatrudnienia służy pomocą przed spotkaniem z pracodawcą. 

Odwiedzając poszczególne zakładki dowiesz się m.in.: jak przygotować się do rozmowy 

kwalifikacyjnej, poprawnie napisać CV, list motywacyjny. 

 

Rynek pracy, oferty pracy: 
www.psz.praca.gov.pl/rynek-pracy 

Największa baza ofert pracy, praktyk, staży z Polski i zagranicy:  
https://www.absolvent.pl/pracodawcy#/  

 
 

EUROPASS: 

www.europas.gov.pl 

Portal o pracy w Europie, służący zapewnieniu obywatelom wszystkich państw Unii 

Europejskiej równych szans w przedstawianiu kwalifikacji zawodowych i doświadczenia 

zawodowego. Znajdziesz tu port folio 5 dokumentów funkcjonujących w takiej samej formie 

na obszarze całej Europy. 

Europass może być wykorzystany: 

 do przygotowania kompletnego portfolio dokumentów związanych z karierą zawodową, 

 w celu udokumentowania kwalifikacji zdobytych w różnej formie (kształcenie formalne, 

szkolenia, staże i praktyki zagraniczne), 

 do samooceny i prezentacji kompetencji językowych, 
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 przy poszukiwaniu pracy w kraju i za granicą, 

 przy wyjeździe na staż lub praktykę, 

 w przypadku kontynuacji nauki za granicą, 

 przy przekwalifikowaniu się. 

 

 

Informacje z obszaru pracy i edukacji: 

www.doradca2000.pl 

 KLASA I , II I III:  INFORMACJE O ZAWODACH: 

 

Wyszukiwarka opisów zawodów: 
https://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacja-zawodow-i-
specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow 
 

Mapa  karier: 

https://mapakarier.org/ 

 

Ścieżki kariery: 
https://mapakarier.org/paths 
 

Barometr zawodów: 
https://barometrzawodow.pl/pl/pomorskie/prognozy-dla-
powiatow/2017/gdanski.12..238....1....0.1.1.238 
 

Ośrodek Rozwoju Edukacji – karty zawodów: 
https://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod/ 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.doradca2000.pl/
https://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacja-zawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow
https://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacja-zawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow
https://mapakarier.org/
https://mapakarier.org/paths
https://barometrzawodow.pl/pl/pomorskie/prognozy-dla-powiatow/2017/gdanski.12..238....1....0.1.1.238
https://barometrzawodow.pl/pl/pomorskie/prognozy-dla-powiatow/2017/gdanski.12..238....1....0.1.1.238
https://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod/

