
 

14. Doradztwo zawodowe 
 

Realizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego  
w kształceniu ogólnym  

- webinarium 
 

Numer formy V.14.1 
  
Adresat Zainteresowani nauczyciele kształcenia ogólnego 
  
Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnicy zapoznają się ze sposobami realizacji doradztwa edu-
kacyjno-zawodowego. Na spotkaniu dowiedzą się o roli nauczy-
ciela kształcenia ogólnego w procesie kształtowania świadomości 
edukacyjno-zawodowej. Uczestnicy będą mieli możliwość wymiany 
doświadczeń i podzielenia się dobrymi praktykami. 
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umiesz-
czonych na platformie e-learningowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Maciej Wiktorowski. 

  
Zakres treści  Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego 

 Nauczyciel jako doradca kariery zawodowej i metody jego 
działania 

 Struktura szkolnictwa zawodowego 
 Rola nauczyciela i wychowawcy w budowaniu ścieżek eduka-

cyjno-zawodowych 
 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 
 Kursy kompetencji ogólnych i zawodowych 
 Znaczenie mobilności zawodowej oraz nauka przez całe życie 
 Narzędzia oraz źródła informacji przybliżające kształcenie za-

wodowe 
  
Liczba godzin 3    
    
Termin 06.10.2022 r. – Microsoft Teams  
   
Odpowiedzialna Izabela Suckiel   
    
Odpłatność Forma bezpłatna   

   



Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl  
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Realizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego  

na przedmiotach zawodowych  
– webinarium 

 
Numer formy V.14.2 
  
Adresat Zainteresowani nauczyciele teoretycznej i praktycznej nauki  

zawodu 
  
Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnicy zapoznają się ze sposobami realizacji doradztwa edu-
kacyjno-zawodowego. Na spotkaniu dowiedzą się o roli nauczy-
ciela kształcenia zawodowego w procesie kształtowania świado-
mości edukacyjno-zawodowej. Uczestnicy będą mieli możliwość 
wymiany doświadczeń i podzielenia się dobrymi praktykami. 
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umiesz-
czonych na platformie e-learningowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Maciej Wiktorowski. 

  
Zakres treści  Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego 

 Nauczyciel jako doradca kariery zawodowej i metody jego 
działania 

 Struktura szkolnictwa zawodowego 
 Rola nauczyciela i wychowawcy w budowaniu ścieżek eduka-

cyjno-zawodowych 
 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 
 Kursy kompetencji ogólnych i zawodowych 
 Znaczenie mobilności zawodowej oraz nauka przez całe życie 
 Narzędzia oraz źródła informacji przybliżające kształcenie za-

wodowe 
  
Liczba godzin 3    
    
Termin 20.10.2022 r. – Microsoft Teams  
   
Odpowiedzialna Izabela Suckiel   
    
Odpłatność Forma bezpłatna   

  


