
Literatura dotycząca zagadnieo związanych z doradztwem zawodowym dostępna jest 

na stronach: 

http://www.eurodoradztwo.praca.gov.pl/en/publikacje/ 

http://euroguidance.pl/ksiazki/ 

http://doradztwo.ore.edu.pl/zasoby-pracy-uczniami-klas-7-8-szkoly-podstawowej-oraz-

gimnazjum/ 

https://www.metis.pl/poradnictwo/ 

 

Narzędzia diagnostyczne i materiały metodyczne wspomagające proces rozpoznawania 

predyspozycji i zainteresowao zawodowych uczniów dostępne są na stronach: 

https://men.gov.pl/pl/ksztalcenie-zawodowe/projekty-systemowe-i-konkursowe 

http://doradztwo.ore.edu.pl/zasoby-pracy-uczniami-klas-7-8-szkoly-podstawowej-oraz-

gimnazjum/ 

https://zasobyip2.ore.edu.pl/pl/publications/search?projectDecisionNumber=POKL.03.04.03

-00-101%2F13-00&page=2&perPage=5&sort=id-desc 

http://cdzdm.pl/materialy-na-zajecia-i-nie-tylko/ 

 

Informacje dotyczące rynku pracy dostępne są na stronach:  

Główny Urząd Statystyczny – portal informacyjny, przydatne będą zwłaszcza dane 

i opracowania zawarte w Obszarze tematycznym: Rynek Pracy: http://stat.gov.pl/ 

Portal Publicznych Służb Zatrudnienia – przydatne będą zwłaszcza dane i opracowania 

zawarte w zakładce Rynek Pracy – Statystyki i Analizy,Rejestry i bazy zawierające m.in. 

Klasyfikację zawodów i specjalności oraz Publikacje zawierające Przewodnik po zawodach: 

http://psz.praca.gov.pl/ 

Wojewódzki Urząd Pracy we Wrocławiu: http://www.wup-wroclaw.pl 

Centralna baza ofert pracy MRPiPS: http://oferty.praca.gov.pl/ 

Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl/ 
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TESTY  

 Profil zainteresowao zawodowych (test płatny – 105 zł) polecany przez uczestników 

szkolenia https://www.pracowniatestow.pl/pl/p/Profil-zainteresowan-

zawodowych/93 

 

 Test dla dzieci z obniżonymi możliwościami (płatny) polecany przez uczestników 

szkoleniahttps://www.pracowniatestow.pl/pl/p/Profil-Zainteresowan-Zawodowych-

dla-uczniow-o-obnizonych-mozliwosciach-intelektualnych/79 

 

 Labirynt zawodów – test obrazkowy on-line lub do pobrania (zdjęcia 196 

)http://labirynt-zawodow.progra.pl/ 

 

 Test online (bezpłatny) – raczej dla dzieci starszych, od 8 klasy 

https://www.16personalities.com/pl/darmowy-test-osobowosci 

 

 Test on-line Kwestionariusz zainteresowao zawodowych –

 http://www.psychologia.net.pl/testy.php?test=zawod 

 
 KOMPETENCJOMETR – łódzki test predyspozycji zawodowych on-line – polecam dla 

młodzieży szkół ponadpodstawowych https://mlodziwlodzi.pl/kompetencjometr/ 

 

GRY 

 Klocki kariery gra on-line 

https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/f641532fb579bbb1e6751c74e39c

2d02_/gra/10/grupa/4.htm 

 Gra – Podróż Bohatera – informacje w linku 

https://www.facebook.com/podrozbohatera/?hc_location=ufi 

 https://kartyakcji.pl/  Karty Akcji Życiowych – kreatywne narzędzie 

 Memory – karty zawodów przyszłości (opis gry i karty do pobrania na stronie) 

https://mapakarier.org/inspirations/idea/20/odkryj-zawody-przyszlosci 

FILMY 

 Mariusz Kędzierski – chłopak bez rąk – ograniczenia w życiu 

człowiekahttps://www.youtube.com/watch?v=GtsXhx_Asrw 

https://www.youtube.com/watch?v=purKIRrPJvc 

 Praktykant z Robertem De Niro  

 https://www.youtube.com/watch?v=WQH4FC_CYBw  Mój biegun (o JaśkuMeli) 

 https://www.youtube.com/watch?v=Db-4wFcWQN0&t=15s Cyrk motyli 
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 https://www.facebook.com/blogojciec/videos/2378217892439306/ o osobach z 

zespołem Downa - mogę! 

 https://www.facebook.com/2222294024662817/posts/3138585263033684/ 

kawiarnia z pracownikami z zespołem Downa 

 https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2019-12-08/pierwszy-urzednik-z-zespolem-

downa-w-gdanskim-magistracie/ - urzędnik z zespołem Downa w gdaoskim 

magistracie! 

 Filmy o zawodach z serii "dobry zawód" - 

przykład https://www.youtube.com/watch?v=1kXdq4Wx8h0 

 Temperamenty - dobry wykład https://www.youtube.com/watch?v=T7DChEonaB4 

 Film animowany dotyczący walidacji "Nowe możliwości rozwoju zawodowego" 

Jaskiniowiec szuka pracyhttps://www.youtube.com/watch?v=RhW5C8_VVso 

 

 

 

https://www.facebook.com/blogojciec/videos/2378217892439306/
https://www.facebook.com/2222294024662817/posts/3138585263033684/
https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2019-12-08/pierwszy-urzednik-z-zespolem-downa-w-gdanskim-magistracie/
https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2019-12-08/pierwszy-urzednik-z-zespolem-downa-w-gdanskim-magistracie/
https://www.youtube.com/watch?v=1kXdq4Wx8h0
https://www.youtube.com/watch?v=T7DChEonaB4
https://www.youtube.com/watch?v=RhW5C8_VVso

