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„Nauczyciel doradcą w planowaniu europejskiej kariery zawodowej 

przyszłego absolwenta”   

 

W Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku rozpoczęła się realizacja kolejnego autorskiego projektu 

tej szkoły, współfinansowanego ze środków  Unii Europejskiej. Tym razem dyrekcja szkoły postawiła na 

doradztwo zawodowe i przygotowała projekt pod nazwą  „Nauczyciel doradcą w planowaniu 

europejskiej kariery zawodowej przyszłego absolwenta”.   

Podstawowymi problemami nauczycieli, którzy chcieliby sprostać obecnym wymaganiom stawianym 

przez uczniów w zakresie doradztwa zawodowego jest brak kompleksowej  

i usystematyzowanej wiedzy w tym zakresie. Nauczyciele w swojej pracy wspomagają uczniów tak, by 

umożliwi ć im poznanie własnych predyspozycji zawodowych oraz ścieżek kształcenia wyższego  

i rynku pracy, ale brak im: 

- wystarczającej wiedzy i wsparcia  w zakresie  metod i form realizacji doradztwa zawodowego ,  

- dostatecznej i aktualnej wiedzy o specyfice funkcjonowania polskiego i innych niż polski rynków pracy, 

- wsparcia w zakresie staży zawodowych i podejmowania przez uczniów-przyszłych absolwentów swojej 

pierwszej aktywności zawodowej, 

- dostatecznej współpracy i zainteresowania ze strony przedsiębiorstw funkcjonujących na lokalnym rynku 

pracy. 

Stąd celem projektu było uświadomienie wszystkim uczestnikom procesu edukacyjnego potrzeb doradztwa 

zawodowego w szkole  (od momentu wyboru szkoły średniej przez absolwenta gimnazjum do ukończenia 

szkoły średniej i wyboru dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej), a poprzez wymianę doświadczeń i poznanie 

przykładów dobrych praktyk, wypracowanie efektywnych narzędzi w tym zakresie. 

Projekt realizowany jest w ramach projektu systemowego „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej 

w ramach projektów instytucjonalnych”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet III Wysoka Jakość 

Systemu Oświaty, Działanie 3.3 – Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.1 Efektywny system 

kształcenia i doskonalenia nauczycieli – projekty systemowe. 

Zadania określone w projekcie obejmują: 

• wizytę  przedstawicieli instytucji bezpośrednio związanych z organizacją, nadzorem i 

wspieraniem szkolnictwa oraz doradztwa zawodowego na Mazowszu i Płocku, u partnerów 

po stronie niemieckiej – wymiana doświadczeń, 

• wizytę  nauczycieli bezpośrednio zaangażowanych w doradztwo zawodowe w ZSB nr 1 w 

Płocku u partnerów po stronie niemieckiej – wymiana doświadczeń, 

• wypracowanie i wdrożenie przez dyrekcję ZSB nr 1 w Płocku wieloletniego programu 

doradztwa zawodowego. 



W dniach 22-28.02.2014 roku zrealizowany został I etap projektu. Do  Schkeuditz  

w Saksonii wyjechała 10 – osobowa grupa przedstawicieli instytucji bezpośrednio związanych z 

organizacją, nadzorem i wspieraniem szkolnictwa oraz doradztwa zawodowego na Mazowszu i 

Płocku, na czele z Mazowieckim Kuratorem Oświaty – panem Karolem Semikiem. Mazowieckie 

Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli reprezentowali  pani  Teresa Makulska -  

wicedyrektor instytucji oraz pan Grzegorz Skwarna – dyrektor Wydziału MSCDN w Płocku. 

Uczestnikami wymiany ze strony Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatury w Płocku  były panie  

Barbara Kubacka i Elżbieta Mańkowska, ze strony Urzędu Miasta Płocka -  panie Jolanta Filant i 

Małgorzata Rzeszotarska. W wyjeździe uczestniczyła też dyrekcja Zespół Szkół Budowlanych nr 1  w Płocku 

– dyrektor Bogusław Sukiennik oraz wicedyrektorzy Grażyna Kansy i Liliana Płaczkowska. 

Partnerem szkoły w projekcie i organizatorem wizyty polskiej grupy po stronie niemieckiej była 

instytucja Vitalis GmbH w Schkeuditz, organizacja o szerokim zasięgu działania,  mająca bogate 

doświadczenia  w pracy z uczniami, absolwentami i dorosłymi w zakresie doradztwa zawodowego, 

doświadczenia w realizacji międzynarodowych projektów oraz wielostronne kontakty  

z instytucjami działającymi na rzecz oświaty, przedsiębiorstwami oraz niemieckimi instytucjami doradztwa 

zawodowego. 

Program wyjazdu obejmował cykl spotkań z przedstawicielami niemieckich instytucji 

związanych z doradztwem edukacyjnym oraz szkolnictwem i doradztwem  zawodowym, a także 

wizyty w szkołach i ośrodkach szkoleniowych realizujących te zadania. 

Delegacja z Polski uczestniczyła między innymi w spotkaniu z Rzecznikiem Prasowym 

Ministerstwa Edukacji Saksonii. Tematem rozmów była organizacja systemu doradztwa 

edukacyjnego i zawodowego oraz jego funkcjonowanie w  Saksonii i Niemczech, rola i miejsce 

doradztwa w systemie edukacyjnym, doradztwo zawodowe w kształceniu ustawicznym, 

przygotowanie kadry realizującej zadania z zakresu doradztwa oraz rola przedsiębiorców i innych 

instytucji w realizacji tego zadania. Uwagę uczestników projektu zwróciła duża rola doradztwa 

edukacyjnego i zawodowego już na wczesnym etapie nauki, zarówno w systemie edukacyjnym 

całych Niemiec jak  i Saksonii oraz bardzo duży udział w realizacji doradztwa podmiotów 

niemieckiego rynku pracy. 

Strona niemiecka zorganizowała również spotkanie z przedstawicielem jednej z instytucji 

pozarządowych współpracujących z samorządem lokalnym miasta Lipska w zakresie przygotowania 

i realizacji projektów obejmujących doradztwo zawodowe z wykorzystaniem środków Unii 

Europejskiej. Projekty te kierowane są przede wszystkim do obcokrajowców, osób zagrożonych 

wykluczeniem z systemu oświaty i z dysfunkcjami oraz osób w starszym wieku. Realizacja tych 



projektów stanowi istotną część zadań samorządu lokalnego w  zakresie doradztwa zawodowego, 

ułatwiającego wejście tych grup na rynek pracy.  

 Kolejne spotkanie umożliwiło polskiej delegacji poznanie zasad funkcjonowania,   zakresu i 

form działań lipskiego Urzędu Pracy. Omawiane zagadnienia przybliżyła przygotowana przez 

kierownictwo instytucji prezentacja multimedialna, a potwierdzeniem dużej roli tej instytucji w 

polityce miasta był wielofunkcyjny i świetnie wyposażony punkt doradztwa zawodowego.  

Podzielono go na sektory, w zależności od aktualnych potrzeb osób poszukujących pracy: doradztwo 

zawodowe, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, analiza lokalnego i krajowego rynku pracy, 

aktualne oferty pracy.  

Uzupełnieniem tych  spotkania były wizyty w szkołach i instytucjach kształcenia 

zawodowego w Saksonii pod kątem realizacji przez nie zadań z zakresu doradztwa zawodowego.  

Uczestnicy wymiany doświadczeń  przyjrzeli się funkcjonowaniu tych instytucji na co dzień w 

zakresie organizacji pracy, powiązania teoretycznych i praktycznych zajęć zawodowych, form i 

zasad współpracy z przedsiębiorcami, szczególnie w zakresie doradztwa zawodowego oraz 

przygotowania i doskonalenia zawodowego nauczycieli - doradców zawodowych. Przewidziano 

również możliwość bezpośredniej obserwacji zajęć poświęconych doradztwu edukacyjnemu i 

zawodowemu.  

Wizyta przygotowana była profesjonalnie i  przebiegała w bardzo rzeczowej i przyjaznej  atmosferze. 

Spełniła oczekiwania strony polskiej.  

Kolejnym etapem projektu będzie wizyta w Niemczech 10 nauczycieli bezpośrednio zaangażowanych w 

realizację doradztwa zawodowego w ZSB nr 1 w Płocku. Odbędzie się ona w terminie 22-28.03.2014 r. 

Tematem zorganizowanych w jej ramach spotkań będą zagadnienia dotyczące praktycznej strony 

realizacji zadań związanych z doradztwem zawodowym.  

Realizacja projektu umożliwi rozwijanie i testowanie procedur zapewnienia jakości  

w szkoleniu, kształceniu i doradztwie zawodowym. Dzięki temu będzie możliwe wypracowanie i 

wdrożenie przez dyrekcję ZSB nr 1 w Płocku wieloletniego programu doradztwa zawodowego, a 

przez to lepsze przygotowanie przez szkołę  uczniów jako  przyszłych pracowników do rynku pracy 

dzięki wyposażeniu ich w taką wiedzę i umiejętności, które pozwolą im na lepszą adaptację na wciąż 

zmieniającym się rynku pracy. 

Problemom doradztwa zawodowego w szkole z wykorzystaniem doświadczeń uczestników 

projektu poświęcona będzie  kolejna, VIII już  Konferencja doradców zawodowych, pedagogów i 

psychologów szkół ponadgimnazjalnych,  której organizatorem jest Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku.  

Konferencja z udziałem władz oświatowych Mazowsza i Płocka oraz instytucji związanych   



z oświatą i doradztwem zawodowym w regionie odbędzie się 14 marca 2014 roku w Zespole Szkół 

Budowlanych nr 1 w Płocku w godzinach 11-14.  

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.  
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Kurator Mazowiecki Karol Semik – udział w dyskusji  dotyczącej porównania systemów kształcenia 

i doradztwa zawodowego w Polsce i Niemczech. 

 



 

Uczestnicy wymiany doświadczeń w trakcie analizy programów i innych materiałów z zakresu doradztwa 

zawodowego w jednych z ośrodków kształcenia zawodowego 

 

We wszystkich odwiedzonych instytucjach uczestnicy wymiany otrzymali materiały informacyjne  

i dane kontaktowe pod katem przyszłej współpracy 



 

Prezentacja bazy dydaktycznej Centrum Kształcenia Zawodowego w Lipsku 

 

 

Warsztaty zawodowe dla uczniów kowalstwa –zawodu niszowego na obecnym rynku pracy 



 

Spotkanie w lipskim Urzędzie Pracy 

 

Urząd Pracy w Lipsku – prezentacja zakresu działań i świetnie wyposażonego punktu doradztwa 

zawodowego 


