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Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Doradztwo zawodowe 

w praktyce szkolnej – szkoły podstawowe” 

Adresaci: Nauczyciele prowadzący zajęcia z doradztwa zawodowego 

w szkołach podstawowych, wszyscy zainteresowani planowaniem ścieżki 

edukacyjno-zawodowej ucznia  

Zakres tematyczny:  

 Regulacje prawne w zakresie organizacji doradztwa zawodowego 

w szkołach i ich interpretacja,  

 Obowiązkowe dokumenty w szkole,  

 Przygotowanie programu realizacji WSD,  

 Programu doradztwa w 7 i 8 klasie, 

 Praktyczne przykłady działań, scenariusze zajęć,  

 Zasoby do doradztwa zawodowego. 

Kierownik formy: Joanna Jednoralska nauczyciel - konsultant ds. doradztwa 

zawodowego WODN w Skierniewicach  

Osoby prowadzące: Joanna Jednoralska  

Liczba godzin: 5  

Koszt: Nieodpłatnie  

Termin i miejsce rozpoczęcia: 4 grudnia 2019 roku, godz. 15
00

  

WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

Zgłoszenia do: WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 46/833-

40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201 

 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Doradztwo zawodowe 

w praktyce szkolnej – dla dyrektorów szkół” 

Adresaci: Dyrektorzy wszystkich typów szkół 

Zakres tematyczny:  

 Regulacje prawne w zakresie organizacji doradztwa zawodowego  

w szkołach i ich interpretacja,  
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 Obowiązkowe dokumenty w szkole (zapisy w statucie szkoły, WSD, 

program realizacji WSD, program doradztwa zawodowego). 

Kierownik formy: Joanna Jednoralska nauczyciel - konsultant ds. doradztwa 

zawodowego WODN w Skierniewicach  

Osoby prowadzące: Joanna Jednoralska  

Liczba godzin: 4  

Koszt: Nieodpłatnie  

Termin i miejsce rozpoczęcia: 11 grudnia 2019 roku, godz. 14
00

, 

WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

Zgłoszenia do: WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 46/833-

40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201 

 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Jak atrakcyjnie poprowadzić 

zajęcia z doradztwa zawodowego w obszarze „Świat zawodów i rynek 

pracy” 

Adresaci: Nauczyciele prowadzący zajęcia z doradztwa zawodowego 

w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, wszyscy zainteresowani 

planowaniem ścieżki edukacyjno-zawodowej ucznia  

Zakres tematyczny:  

 Zmiany na rynku pracy,  

 Nowe zawody, zawody nadwyżkowe i deficytowe,  

 Scenariusze zajęć,  

 Praca metodą projektu. 

Kierownik formy: Joanna Jednoralska nauczyciel - konsultant ds. doradztwa 

zawodowego WODN w Skierniewicach  

Osoby prowadzące: Joanna Jednoralska  

Liczba godzin: 4 

Koszt: Nieodpłatnie  

Termin i miejsce rozpoczęcia: 12 lutego 2020 roku, godz.15
00

, 
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WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

Zgłoszenia do: WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 46/833-

40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201 

 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Jak zaciekawić uczniów 

na  zajęciach z doradztwa zawodowego? Wykorzystanie gier planszowych 

i gadżetów na zajęciach z doradztwa” 

Adresaci: Nauczyciele prowadzący zajęcia z doradztwa zawodowego 

w  szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, wszyscy zainteresowani 

planowaniem ścieżki edukacyjno-zawodowej ucznia  

Zakres tematyczny:  

 Zastosowanie gier planszowych w rozpoznawaniu umiejętności 

i  predyspozycji uczniów oraz kształtowaniu kariery zawodowej,  

 Przykład rozgrywki na 45 minutowych zajęciach,  

 Wykorzystanie gadżetów w pracy nauczyciela prowadzącego zajęcia 

z doradztwa zawodowego. 

Kierownik formy: Joanna Jednoralska nauczyciel - konsultant ds. doradztwa 

zawodowego WODN w Skierniewicach  

Osoby prowadzące: Joanna Jednoralska  

Liczba godzin: 5 

Koszt: 20 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 18 marca 2020 roku, godz. 15
00

, 

WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

Zgłoszenia do: WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 46/833-

40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201 

 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Doradztwo zawodowe dla 

uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” 
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Adresaci: Nauczyciele prowadzący zajęcia z doradztwa zawodowego 

w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, wszyscy zainteresowani 

planowaniem ścieżki edukacyjno-zawodowej ucznia  

Zakres tematyczny:  

 Doradztwo dla uczniów ze SPE, obszary działań i metody pracy  

z uczniami ze SPE, metody, narzędzia do pracy z uczniem ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi, dostosowanie warsztatu pracy doradczej do 

ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, model zatrudnienia 

wspomaganego. 

Kierownik formy: Joanna Jednoralska nauczyciel - konsultant ds. doradztwa 

zawodowego WODN w Skierniewicach  

Osoby prowadzące: Joanna Jednoralska  

Liczba godzin: 4 

Koszt: Nieodpłatnie  

Termin i miejsce rozpoczęcia: 15 kwietnia 2020 roku, godz. 15
00

, 

WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

Zgłoszenia do: WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 46/833-

40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201 

 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Ewaluacja i monitoring 

doradztwa zawodowego w szkole” 

Adresaci: Nauczyciele prowadzący zajęcia z doradztwa zawodowego 

w  szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, dyrektorzy szkół, wszyscy 

zainteresowani podnoszeniem jakości pracy szkoły 

Zakres tematyczny: 

 Ewaluacja a monitoring podobieństwa i różnice,  

 Arkusz monitoringu doradztwa zawodowego,  

 Na czym polega ewaluacja doradztwa zawodowego w szkole,  

 Praktyczny plan działania,  
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 Przygotowanie narzędzi do ewaluacji. 

Kierownik formy: Joanna Jednoralska nauczyciel - konsultant ds. doradztwa 

zawodowego WODN w Skierniewicach  

Osoby prowadzące: Joanna Jednoralska  

Liczba godzin: 4 

Koszt: Nieodpłatnie  

Termin i miejsce rozpoczęcia: 20 maja 2020 roku, godz.15
00

, 

WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

Zgłoszenia do: WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 46/833-

40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201 

 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Zasoby i materiały wspierające 

działania z zakresu doradztwa zawodowego” 

Adresaci: Nauczyciele prowadzący zajęcia z doradztwa zawodowego 

w  szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, wszyscy zainteresowani 

planowaniem ścieżki edukacyjno-zawodowej ucznia  

Zakres tematyczny:  

 Prezentacja dostępnych materiałów dydaktycznych: scenariuszy zajęć, 

narzędzi diagnozujących, gier komputerowych, gier planszowych, filmów, 

baz danych o rynku pracy. 

Kierownik formy: Joanna Jednoralska nauczyciel - konsultant ds. doradztwa 

zawodowego WODN w Skierniewicach  

Osoby prowadzące: Joanna Jednoralska  

Liczba godzin: 4 

Koszt: Nieodpłatnie  

Termin i miejsce rozpoczęcia: 3 czerwca 2020 roku, godz. 15
00

, 

WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

Zgłoszenia do: WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 46/833-

40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201 


