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DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE W SZKOLE - 
PROPOZYCJE METODYCZNE, SCENARIUSZE ZAJĘĆ

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2006-2016

WYDAWNICTWA ZWARTE (książki, artykuły i rozdziały z książek)
(Publikacje dostępne w Bibliotece Pedagogicznej i/lub jej filiach)

BIELAK  Bolesław : Jak pomóc uczniom w wyborze zawodu?. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i 
Pedagogiczne, 2009. – (Biblioteka Klubu Ergo. Vademecum Dyrektora)

Scenariusze cyklu [18] zajęć, które można przeprowadzić przede wszystkim w gimnazjum. Celem zajęć jest 
przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej doradztwa zawodowego w kontekście pogłębiania samopoznania, 
nabywania przez uczniów umiejętności rozpoznawania własnych uzdolnień, możliwości, zainteresowań, predyspozycji 
zawodowych.

Wypożyczalnia Piotrków: sygn. 97882
Wypożyczalnia Radomsko: sygn. 35378
Wypożyczalnia Tomaszów: sygn. 41291

BIELAK Bolesław : Jaki zawód wybrać?. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2008. – 
(Scenariusze Godzin Wychowawczych)

Wypożyczalnia Piotrków: sygn. 102636
Wypożyczalnia Radomsko: sygn. 34809

BILSKA Urszula, KNAPIŃSKA Aneta, KOMOROWSKA Hanna : Program zajęć warsztatowych dla młodzieży 
szkół ponadgimnazjalnych : „Moja droga do sukcesu„ : warsztaty planowania kariery zawodowej // W: 
System wsparcia doradztwa zawodowego (z teorii i praktyki) / red. nauk. Teresa Janicka-Panek. –
Skierniewice : Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2008. – S. 45-50

Wypożyczalnia Piotrków: sygn. 97404, 106093

FIAŁA Urszula Małgorzata : Nowe trendy w orientacji i doradztwie zawodowym w gimnazjum : 
innowacyjne metody działań. – Poznań : "eMPi2", 2009. – S. 11-29 : Wewnątrzszkolny system 
doradztwa zawodowego w gimnazjum ; S. 30-78 : Rozdz. 2, Wybrane formy psychoedukacji 
zawodoznawczej w gimnazjum

Zawiera m in. scenariusze zajęć:
➢ Świat zawodów (klasa I);
➢ Moje spotkania zawodowe (klasa I);
➢ Wycieczka zawodoznawcza (klasa I);
➢ Poznajemy swoje uzdolnienia (klasa II0;
➢ Poznajemy swoje zainteresowania (klasa II);
➢ Moja samoocena (klasa II);
➢ Moje zamierzenia edukacyjno-zawodowe (klasa III);
➢ Mój wybór – moja przyszłość (klasa III);
➢ Aktywność na rynku pracy (klasa III).

Wypożyczalnia Piotrków: sygn.101130

FORMA BOŻENA, PRZEPIÓRA Anna : Poznajemy zawody. Cz. 1. – Kraków : "CEBP 24.12", 2015
Seria „Poznajemy zawody” jest zbiorem informacji, pomocy dydaktycznych, propozycji zabaw oraz kart pracy 

przeznaczonych dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów młodszych klas szkół podstawowych.
Dotyczy zawodów: kominiarz, listonosz, policjant, strażak, leśniczy, 
Wypożyczalnia Piotrków: sygn.107159 

FORMA BOŻENA, PRZEPIÓRA Anna : Poznajemy zawody. Cz. 2. – Kraków : "CEBP 24.12", 2016
Seria „Poznajemy zawody” jest zbiorem informacji, pomocy dydaktycznych, propozycji zabaw oraz kart pracy 

przeznaczonych dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów młodszych klas szkół podstawowych.
Dotyczy zawodów: kucharz, ogrodnik, krawcowa, weterynarz, kolejarz
Wypożyczalnia Piotrków: sygn.107160 

GNATEK Paweł : Kim chcesz być? : wybierz zawód najlepszy dla Ciebie : [poradnik]. – Gliwice : 
"Helion", 2012

Wypożyczalnia Piotrków : sygn. 100887
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KANIA Iwona : Jak towarzyszyć uczniom w rozwoju społeczno-zawodowym? : gry szkoleniowe i
scenariusze zajęć do pracy z młodzieżą. – Warszawa : "Difin", 2010. – 208 s. : rys., tab. ; 23 cm.  – 
(Engram)

Wypożyczalnia Piotrków: sygn. 103322
Wypożyczalnia Bełchatów: sygn. 30747
Wypożyczalnia Tomaszów: sygn. 41358

Materiały metodyczne z zakresu orientacji zawodowej dla pedagogów i nauczycieli gimnazjum / Elżbieta 
Lis, Grażyna Sołtysińska, Danuta Szczepanik, Julia Woroniecka // W:  Przygotowanie uczniów 
gimnazjum do wyboru zawodu / pod red. Grażyny Sołtysińskiej i Julii Woronieckiej. – Warszawa : 
Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej, 2006. – (Biblioteczka Doradcy Zawodowego ; 6). – S. 
7-62

Wypożyczalnia Piotrków: sygn. 107092

MINTA Joanna : Od aktora do autora : wspieranie młodzieży w konstruowaniu własnej kariery . 
– Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2012. – S. 57-96 : Cz. 3, 

Przygotowanie młodzieży do ról aktora, autonomicznie działającego podmiotu i autora własnej 
kariery : wybrane propozycje zajęć w poradnictwie kariery

Propozycje zajęć dotyczących m. in.: samopoznania, odkrywania własnych zasobów, zainteresowań, 
predyspozycji zawodowych, rodzinnych tradycji zawodowych, stereotypów i uprzedzeń w dokonywaniu wyborów 
zawodowych, wizji przyszłości, konstruowania kariery.

Wypożyczalnia Piotrków: sygn. 107090

PARZONKO Magdalena : Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Gimnazjum [nr 2 w 
Radomiu] // W:  Pedagogika pracy : doradztwo zawodowe / red. Henryk Bednarczyk, Janusz 
Figurski, Mirosław Żurek. – Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP ; Radom : Instytut Technologii 
Eksploatacji, [2004]. – (Biblioteka Pedagogiki Pracy ; t. 128). – S. 230-248

Czytelnia  Piotrków: sygn. 97335 W
Wypożyczalnia Opoczno: sygn. 28804
Wypożyczalnia Radomsko: sygn. 34871

PASZKOWSKA-ROGACZ Anna : Warsztat pracy europejskiego doradcy kariery zawodowej. – 
Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej, 2002. – (Biblioteczka Doradcy 
Zawodowego)

Propozycje praktycznych ćwiczeń, które doradca zawodowy/nauczyciel może przeprowadzić z uczniami 
w klasie lub indywidualnie. 

Proponowana tematyka: 
➢ Ćwiczenia integrujące grupę (m in. Wizytówki, A teraz powiedz mi, kim jestem);
➢ Rozwój samopoznania (Moje dobre strony, Obraz własnej osoby, Ja i inni, Jak zdobywam wiedzę?);
➢ Nauka i praca (m in. Poznawanie świata zawodów, Określenie preferencji zawodowych);
➢ Planowanie kariery (m in. Planowanie przyszłości, Umiejętność podejmowania decyzji).

Wypożyczalnia Piotrków: sygn. 107094

PIRÓG Danuta : Zamek : rozpoznawanie predyspozycji zawodowych : materiały metodyczno-
informacyjne i narzędzia dla nauczycieli, doradców zawodowych, psychologów, pedagogów i 
rodziców. – Warszawa : Nowa Era, 2015

Propozycje metodyczne do realizacji w gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej (m. in. scenariusze 
warsztatów).

Wypożyczalnia Piotrków: sygn. 107164

PIRÓG Danuta : Zamek : rozpoznawanie predyspozycji zawodowych : przewodnik dla uczennic 
i uczniów. – Warszawa : Nowa Era, 2015

Wypożyczalnia Piotrków: sygn. 107165

PLEC Aleksandra, SKOCZYLAS Marzenna, WIŚNIEWSKA-ŚCISŁEK Joanna : Scenariusze zajęć 
z orientacji zawodowej dla szkoły podstawowej i gimnazjum. – Inowrocław : "Pasja", [2001?]

Wypożyczalnia Tomaszów: sygn. 40662

Portfolio zawodowe : planowanie kariery : testy i karty pracy / oprac. Monika Knap ; red. 
Zdzisława Barankiewicz. – Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2012

Wypożyczalnia Radomsko : sygn. 36669

Propozycje dla nauczycieli przedmiotów z zakresu przygotowania uczniów gimnazjum do wyboru zawodu i
kierunku dalszego kształcenia / Stanisław Brański [ i in.] / Przygotowanie uczniów gimnazjum do 
wyboru zawodu / pod red. Grażyny Sołtysińskiej i Julii Woronieckiej. – Warszawa : Krajowy Ośrodek 
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Wspierania Edukacji Zawodowej, 2006. – (Biblioteczka Doradcy Zawodowego ; 6). – S. 63--80
Wypożyczalnia Piotrków : sygn. 107092

RADZISZEWSKA Hanna : Moja droga rozwoju edukacyjnego : scenariusze zajęć z zakresu 
preorientacji zawodowej w gimnazjum. – Łódź : "Wing", 2001. – (Biblioteczka Kreatywnego 
Pedagoga)

Wypożyczalnia Piotrków: sygn. 89048
Wypożyczalnia Bełchatów: sygn. 27962

ROSALSKA Małgorzata, WAWRZONEK Anna : Między szkołą a rynkiem pracy : doradztwo 
zawodowe w szkołach zawodowych. – Warszawa : "Difin", 2012. –  (Engram). – S. 65-187 : Część 2
[Scenariusze zajęć]

Tematy zajęć:
➢ Kariera w górę czy w głąb;
➢ Zasoby – szczęściu warto sprzyjać (rozpoznawanie własnych uzdolnień, predyspozycji, zainteresowań, cech 

charakteru);
➢ Masz wybór, masz wpływ (rozwijanie proaktywnych i odpowiedzialnych postaw wobec własnej przyszłości 

zawodowej);
➢ Dobry plan – droga do sukcesu (planowanie kariery zawodowej;
➢ Kompetencje i kwalifikacje;
➢ Jak zaprezentować się na rynku pracy?;
➢ A może praca za granicą?;
➢ Fachowiec – kto to taki?;
➢ Praca po znajomości? A dlaczego nie?;
➢ W grupie siła (umiejętność pracy zespołowej jako jedna z kompetencji kluczowych).

Wypożyczalnia Piotrków: sygn. 102809, 101223
Wypożyczalnia Radomsko: sygn. 35872
Wypożyczalnia Tomaszów: sygn. 42058

Rozwój zainteresowań uczniów gimnazjum drogą do kariery : innowacyjny program zajęć 
edukacyjnych z pakietami edukacyjnymi / aut. Agnieszka Mikina [i in.].  – Wyd. 2. – Warszawa : 
"Ecorys Polska", 2013.  – Skoroszyt : 576 s. : il. ; 32 cm + 1 dysk optyczny

Wypożyczalnia Piotrków: sygn. 103403 + CD
Wypożyczalnia Tomaszów: sygn. 43206 + CD

ARTYKUŁY W CZASOPISMACH
(Artykuły dostępne w Bibliotece Pedagogicznej i/lub jej Filiach)

KAMIENIECKA Magdalena : Koniec gimnazjum – moment ważnych decyzji : jak pomóc młodzieży w 
wyborze drogi edukacji i pracy? // Meritum. – 2013, nr 2, s. 40-44

Program „Co lubię robić, czyli o tym, jako rozpoznać i wykorzystać swoje kompetencje w przyszłej edukacji 
i pracy”, skierowany do uczniów klas II-III gimnazjum. Przykładowy scenariusz zajęć Ja, czyli moje pasje”.

OGRODNIK Tomasz : Poznaj siebie! // Wychowawca. – 2016, nr 10, s. 24-25
Pomysły przeprowadzenia zajęć na temat doradztwa edukacyjno-zawodowego w gimnazjum.

SOLECKA-KOPLIN Małgorzata : Biblioteka szkolna wsparciem doradztwa zawodowego // Biblioteka w 
Szkole. - 2012, nr 11, s. 5-8

Scenariusz zajęć bibliotecznych z doradztwa zawodowego dla uczniów gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej. 

Zabaw się w detektywa, czyli jak znaleźć najbardziej odpowiedni dla siebie zawód // Doradca 
Zawodowy. – 2012, [nr] 1, s. 54-57

Propozycje metodyczne – oczekiwany rodzaj i charakter pracy. Trendy na rynku pracy. 

PUBLIKACJE DOSTĘPNE ONLINE

BARTOSZ Bogna : Poradnik metodyczny dla nauczycieli, pedagogów i doradców zawodowych. 
[dostęp: 14.12.2016]. Dostępny w:
http://static.scholaris.pl/main-file/105/017/rozpoznawanie_predyspozycji_66991.pdf

BIELAK Bolesław : Jaki zawód wybrać? : scenariusze zajęć z zakresu doradztwa zawodowego 
dla uczniów gimnazjum (pomoc metodyczna do grupowego prowadzenia zajęć z doradztwa 
zawodowego przez wychowawców klasowych). – Stary Sącz, 2008. [dostęp: 14.12.2016]. 
Dostępny w:
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http://www.zszporadnictwo.republika.pl/Jaki%20zaw%C3%B3d%20wybra%C4%87.pdf

DRUCZAK Katarzyna, MAŃTURZ Marzena, MROZEK Magdalena : Rozwijam skrzydła : poradnik 
metodyczny dla wychowawców gimnazjum w zakresie doradztwa zawodowego. – Warszawa : 
Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2013. [dostęp: 14.12.2016]. Dostępny 
w:
https://wyszukiwarka.efs.men.gov.pl/product/rozwijam-skrzydla-poradnik-metodyczny-dla-
wychowawcow-gimnazjum-w-zakresie-doradztwa-zawodowego/attachment/2121

KĘPIŃSKA-FRĄCKOWIAK Anna : Scenariusze warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego. 
[dostęp: 14.12.2016]. Dostępny w:
http://www.kde.edu.pl/innowacje/scenariusze%20warsztat%F3w%20-%20modu%B3y%20szkoleniowe
%20-%20doradztwo%20zawodowe.pdf

Diagnozowanie kompetencji zawodowo-społecznych i zainteresowań zawodowych osób niepełnosprawnych 
umysłowo, ułatwiających ich aktywizację zawodową i społeczną - moduły warsztatów przeznaczonych dla osób z 
ograniczoną sprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz umiarkowanym, ich rodzin, pracowników PSZ oraz 
trenerów.

KĘPIŃSKA-FRĄCKOWIAK Anna, FRĄCKOWIAK Sławomir : Scenariusze zajęć indywidualnych i 
grupowych. [dostęp: 14.12.2016]. Dostępny w:
http://docplayer.pl/17480769-Scenariusze-zajec-indywidualnych-i-grupowych.html

Zaprezentowane w podręczniku moduły szkoleniowe, przeznaczone dla osób z lekką oraz umiarkowaną 
niepełnosprawnością intelektualną, 

Materiały dla szkół podstawowych : [scenariusze zajęć, prezentacje]. [dostęp: 14.12.2016]. 
Dostępny w: http://crdz.wcies.edu.pl/index.php/nauczyciele/scenariusze/szkola-podstawowa

Moja mapka zawodowa : scenariusze zajęć / Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego. [dostęp: 
14.12.2016]. Dostępny w:
http://www.pfrr.pl/file?path=attachment.path&id=mapka_podrecznik.pdf

MILEWSKA Mariola :  „Budowanie samoświadomości z myślą o przyszłości”  : temat zajęć z 
zakresu orientacji zawodowej dla uczniów gimnazjum. [dostęp: 14.12.2016]. Dostępny w:
http://www.lcre-lomza.webd.pl/sodmidn.webd.pl/pdf/scenariusz_zajec_dla_gimnazjum_II.pdf

MILEWSKA Mariola : „Moja przyszłość na rynku pracy” : temat zajęć z zakresu orientacji 
zawodowej dla szkoły ponadgimnazjalnej / Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji Samorządowy 
Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Łomży.  [dostęp: 14.12.2016]. Dostępny 
w:
http://www.lcrelomza.webd.pl/sodmidn.webd.pl/pdf/Scenariusz_zajec_dla_szkoly_ponadgimnazjalnej.pdf

MILEWSKA Mariola : „Poznajemy zawody” : scenariusz zajęć z elementami doradztwa 
zawodowego dla świetlicy szkolnej. [dostęp: 14.12.2016]. Dostępny w:
http://www.lcre-lomza.webd.pl/sodmidn.webd.pl/pdf/scenariusz_zajec_dla_swietlicy.pdf

MILEWSKA Mariola : „Praca w różnych zawodach” : scenariusz zajęć dla szkoły podstawowej : 
zajęcia z elementami doradztwa zawodowego dla Szkoły Podstawowej. [dostęp: 14.12.2016]. 
Dostępny w:
http://www.lcre-lomza.webd.pl/sodmidn.webd.pl/pdf/scenariusz_zajec_dla_szkoly_podstawowej.pdf

MILEWSKA Mariola : „W jakich zawodach pracują moi rodzice?” : scenariusz zajęć z elementami 
doradztwa zawodowego dla przedszkolaków. [dostęp: 14.12.2016]. Dostępny w:
http://www.lcre-lomza.webd.pl/sodmidn.webd.pl/pdf/scenariusz_zajec_dla_przedszkola.pdf

MILEWSKA Mariola : „Wybór dalszego kierunku kształcenia”  : temat zajęć z zakresu orientacji 
zawodowej dla uczniów gimnazjum. [dostęp: 14.12.2016]. Dostępny w:
http://www.lcre-lomza.webd.pl/sodmidn.webd.pl/pdf/scenariusz%20zajec_dla_gimnazjum_I.pdf

Moja mapka zawodowa : scenariusze zajęć. – Białystok : Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego. 
[dostęp: 14.12.2016]. Dostępny w:
http://www.pfrr.pl/file?path=attachment.path&id=mapka_podrecznik.pdf

Warsztaty skierowane są przede wszystkim dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
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RUDNICKI Wojciech : Zanim podejmiesz decyzji – scenariusz zajęć warsztatowych z zakresu 
orientacji i poradnictwa zawodowego dla uczniów klas II–III gimnazjum. [dostęp: 14.12.2016]. 
Dostępny w:
http://docplayer.pl/6482645-Zanim-podejmiesz-decyzj-scenariusz-zaj-c-warsztatowych-z-zakresu-
orientacji-i-poradnictwa-zawodowego-dla-uczniow-klas-ii-iii-gimnazjum.html

Scenariusze zajęć : doradztwo zawodowe / Modernizacja kształcenia Zawodowego w Małopolsce. 
[dostęp: 14.12.2016]. Dostępny w:
http://www.zawodowamalopolska.pl/Partnerzy/Documents/pakiety%20edukacyjne/Doradztwo
%20zawodowe%20-%20scenariusze.pdf

Scenariusze zajęć dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej / Centrum Doradztwa 
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