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Doradztwo? – a po co to komu? 

Złudzenia, mity i fakty … 



Kontrakt 

Proszę koniecznie 
włączyć wszystkie 
smartfony, tablety, 
laptopy itp. ! 
 

 
Jedynie proszę wyłączyć dzwonki…  

 



My tu gadu, gadu … 

a w internecie … 
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          Poradnictwo kariery - nowości z kraju i ze świata  

W ciągu jednej minuty w internecie: 

• 204 milionów e-maili jest wysłanych 

• 20 milionów zdjęć  jest oglądanych na Flickr 

• 6 milionów odsłon ma Facebook 

• 2 miliony pytań zadaje się na Google 

• 1.3 miliona filmów jest oglądanych na YouTube 

• 277,000 ludzi loguje się do Facebooka 

• 100,000 Tweets wysyła Twitter 

• $83,000 jest wydane na Amazon 

• 61,141 godz. muzyki  jest odsłuchane na Pandorze 

• 47,000 aplikacji jest ściągniętych z netu 

• 3,000 zdjęć jest dodanych na Flickr 

• 1,300 osób kupuje mobilne urządzenie  

• 30 godz. Video jest załadowanych do YouTube 

• 6 nowych artykułów  pojawia się na Wikipedii 



My tu gadu, gadu … 

a w OTK … 
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Definicja całożyciowego poradnictwa zawodowego (LLG)  

Usługi, których celem jest pomoc jednostkom w każdym wieku, na 

dowolnym etapie życia w dokonywaniu wyborów w zakresie 

edukacji, szkoleń oraz wyboru zawodu, a także pomoc w 

zarządzaniu własną karierą zawodową. 

Tego typu usługi mogą być świadczone indywidualnie lub w 

grupach, bezpośrednio lub na odległość (m.in. przez telefoniczne 

centra obsługi oraz przez Internet).  

Obejmują m.in.: pomoc w znalezieniu pracy, staże, 
praktyki, programy pracy „na próbę”, wolontariat, 
informację zawodową, narzędzia oceny, rozmowy 
kwalifikacyjne, zarządzanie karierą, programy 
poszukiwania pracy, wsparcie procesu przejścia ze szkoły 
na rynek pracy 





Czy  jednak na pewno mamy wolny wybór, czy 
potrafimy samodzielnie wybierać?  

Czy  też może inni potrafią nami manipulować? 
                                                                                                     



Czy na pewno mamy wolny wybór, czy potrafimy 
samodzielnie wybierać?  

Czy inni potrafią nami manipulować? 
                                                                                                     

Po ćwiczenie w tym miejscu zrobione najlepiej sięgnąć do źródeł: 

Program tv „Pułapki umysłu” National Geographic. 

 

Tam też jest wytłumaczenie i wiele innych ciekawych 
wiadomości...  

 

WK  



I.  Z kraju 

1. Projekt - Praca-enter 

2. Projekt - Link do przyszłości 

3. Inne nowe narzędzia w ostatnim roku 

4. Projekt "@doradca zawodowy - elektroniczna aplikacja 
on-line" – test Wieloaspektowa Ocena Preferencji 
Zawodowych  

5. Projekt "Innowacyjne metody kształcenia w obrębie 
przedsiębiorczości" - narzędzie do badania preferencji 
zawodowych "Edukacja-Zawód” 

6. Postaw na Pracę 

7. Webinaria … 

II.  Ze świata 

1. Careersnz 

2. UK career guidance spaces 

3. Fast Tomato  



1. Projekt - Praca-enter   -        www.praca-enter.pl  

http://www.praca-enter.pl/
http://www.praca-enter.pl/
http://www.praca-enter.pl/
P-E_ulotka BEZ EKO NIEdrukarnia.pdf
http://praca-enter.pl/


2.  Projekt - Link do przyszłości  -       www.linkdoprzyszlosci.pl  

Celem projektu „Link do przyszłości. Młodzi. Internet. Kariera” jest 
wspieranie młodych ludzi z małych miejscowości w planowaniu ich 
przyszłości zawodowej w sposób szeroki i nieszablonowy, 
uwzględniając rozwój społeczeństwa informacyjnego i gospodarki 
opartej na wiedzy.  
 
W ramach projektu planowanych jest 300 spotkań, w których 
udział weźmie około 10 tysięcy uczniów i studentów.  
 
Inauguracja projektu odbywa się w ramach Ogólnopolskiego 
Tygodnia Kariery 2013   

http://www.linkdoprzyszlosci.pl/
http://linkdoprzyszlosci.pl/


3.  Inne nowe narzędzia w ostatnim roku 

www.talentgame.pl  

http://www.talentgame.pl/
http://www.talentgame.pl/


Innowacyjny, 
kompleksowy 

Pakiet Wsparcia 
 

 
Myśli przewodnie: 

 
Mówić językiem młodzieży… 
 
Docierać do nich „innymi” kanałami… 
 
Uczmy bawiąc, a nie nudźmy ucząc… 

http://www.youtube.com/watch?v=Jpall6Dy7w0


4.  Projekt "@doradca zawodowy - elektroniczna aplikacja on-line" 
– test Wieloaspektowa Ocena Preferencji Zawodowych  

Innowacyjny produkt finalny 
 
Wieloaspektowa Ocena Preferencji Zawodowych (WOPZ) to 
elektroniczna aplikacja on-line składająca się z narzędzia 
diagnostycznego zawierającego dwie części: 
 
diagnoza osobowości zawodowej 
diagnoza preferencji w zakresie środowiska pracy 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.apus.edu.pl/aplikacja-on-line


5.  Projekt "Innowacyjne metody kształcenia w obrębie przedsiębiorczości" - 
narzędzie do badania preferencji zawodowych "Edukacja-Zawód” 

Test „Edukacja - zawód" 
Elektroniczne narzędzie do oceny uwarunkowań edukacyjno-zawodowych  
uczniów ułatwiające podjęcie decyzji o wyborze dalszej ścieżki kształcenia  
lub rozwoju zawodowego. 

Reakcje na test … 
 

Gra symulacyjna - wykorzystuje model symulacji rynku usług, a nie 
produktów jak większość dostępnych powszechnie dla edukacji gier, 
 - model rynku jest mieszany, co pozwala na wielowymiarową ocenę 
wyników gry (zysk oraz sprzedaż), 
 - model symulacji wykorzystuje rozbudowany i innowacyjny (dla gier) 
sposób liczenia oprocentowania kredytów i lokat, mocno odwołujący się 
do rynku finansowego, 

../../../../../!_dane/!_SDSiZ 2013/!_konferen/26 09 2013 Kielce/WK/WK PP/Test Edukacja - Zawód - YouTube.mp4
../../../../../!_dane/!_SDSiZ 2013/!_konferen/26 09 2013 Kielce/WK/WK PP/Test Edukacja - Zawód - YouTube.mp4
../../../../../!_dane/!_SDSiZ 2013/!_konferen/26 09 2013 Kielce/WK/WK PP/Test Edukacja - Zawód - YouTube.mp4
../../../../../!_dane/!_SDSiZ 2013/!_konferen/26 09 2013 Kielce/WK/WK PP/Test Edukacja - Zawód - YouTube.mp4
../../../../../!_dane/!_SDSiZ 2013/!_konferen/26 09 2013 Kielce/WK/WK PP/Test Edukacja - Zawód - YouTube.mp4
../../../../../!_dane/!_SDSiZ 2013/!_konferen/26 09 2013 Kielce/WK/WK PP/Test Edukacja - Zawód - YouTube.mp4
../../../../../!_dane/!_SDSiZ 2013/!_konferen/26 09 2013 Kielce/WK/WK PP/odcinek nr 2 - YouTube.mp4
../../../../../!_dane/!_SDSiZ 2013/!_konferen/26 09 2013 Kielce/WK/WK PP/Firma symulacyjna - YouTube.mp4


6. Postaw na Pracę 

../Postaw na pracę - projekt aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.pdf


7. Webinaria … 





http://www.careers.govt.nz/




3.  Fast Tomato  

../../../../../!_dane/!_SDSiZ 2013/!_konferen/26 09 2013 Kielce/WK/WK PP/Why Choose Fast Tomato.mp4
http://www.morrisby.com/


www.PollEv.com/wojtek 

Uruchamiamy teraz nasze smartfony, tablety, laptopy itp.  

Wpisujemy adres:  

Niestety moje pytania w Power Poincie się nie pokażą trzeba 
to robić on-line... 

Zapraszam wszystkich do korzystania z tego serwisu i 
tworzenia własnych interaktywnych  pytań...  

WK  

http://www.pollev.com/wojtek


Video CV - http://www.youtube.com/watch?v=m8Gp0UAzs28 

http://www.youtube.com/watch?v=m8Gp0UAzs28
http://www.youtube.com/watch?v=m8Gp0UAzs28
http://www.youtube.com/watch?v=m8Gp0UAzs28
http://www.youtube.com/watch?v=m8Gp0UAzs28
http://www.youtube.com/watch?v=m8Gp0UAzs28
http://www.youtube.com/watch?v=m8Gp0UAzs28


Dziękuję za uwagę! 

Wojciech Kreft 
SDSiZ RP 

 
wojtek.kreft@sdsiz.pl 


