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„Bliżej rynku pracy – Zintegrowany System 
Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF” 
  

  Projekt realizowany jest w ramach 

  Regionalnego Programu Operacyjnego   
Województwa Mazowieckiego 2014-2020,  
Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu,  
Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, 
Poddziałanie 10.3.3 Doradztwo edukacyjno - 
zawodowe w ramach ZIT 

 
 

http://omw.um.warszawa.pl/
http://omw.um.warszawa.pl/


Cele projektu 
Systemowe wzmocnienie doradztwa edukacyjno-zawodowego 

w szkołach:  

   Podniesienie wśród  uczniów klas gimnazjalnych z terenu 
Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego  kompetencji 
kluczowych w zakresie budowania ścieżki kariery edukacyjno-
zawodowej 

• Przygotowanie nauczycieli do udzielania  pomocy  
w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego poprzez 
zorganizowanie studiów podyplomowych, szkoleń 
certyfikowanych oraz szkoleń dla rad pedagogicznych. 

• Utworzenie Punktów Informacji i Kariery (PIK 1, PIK 2). 

• Zainicjowanie i rozwijanie współpracy szkół z otoczeniem 
społeczno-gospodarczym. 
 

http://omw.um.warszawa.pl/
http://omw.um.warszawa.pl/


„Bliżej rynku pracy – Zintegrowany System 
Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF” 

 

• Lider: Biuro Edukacji m. st. Warszawy 

• Partnerzy: Uniwersytet Warszawski, Gmina Grodzisk Mazowiecki, Gmina Łomianki, 
Gmina Miasto Marki, Gmina Milanówek, Gmina Otwock, Gmina Nadarzyn, Gmina 
Miasto Pruszków, Miasto Ząbki, Miasto Zielonka 

• Wartość projektu: 2 381 103,75 

• Poziom dofinansowania:  89,34 % 

• 71 szkół z oddziałami gimnazjalnymi z obszaru ZIT WOF 

• 78 osób wyznaczonych do realizacji doradztwa   
edukacyjno-zawodowego (48 N- studia podyplomowe, 30 N- kursy certyfikowane) 

• 4445 uczniów  biorących udział w warsztatach „Bliżej rynku pracy” 

• Czas realizacji projektu: 01.09.2017-30.06.2019 
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Mobilni 
 doradcy 

Rady  
pedagogiczne 

Certyfikowane 
szkolenia 

Aplikacje  
mobilne  

Studia 
podyplomowe 

UW - Studia podyplomowe  dla 48 osób 

1 

Kursy certyfikowane - 30 osób     
 

Mobilni Doradcy Zawodowi - 5 etatów 

2 

3 

PIK 1 (22) PIK2 (49) 
(Warszawa 14 PIK 1 oraz 38 PIK 2 ) 

4 

Rady pedagogiczne 
 

5 

Aplikacja WOF NEWS 
 

6 
PIK- 3456 U 

http://omw.um.warszawa.pl/


Ustalenie harmonogramu działań 
doradczych dla danej szkoły 

Opracowanie modelu wsparcia szkół  
w zakresie doradztwa edukacyjno-
zawodowego 

Budowanie sieci współpracy szkoły  
z otoczeniem społeczno-gospodarczym; 

Prowadzenie rad pedagogicznych 

Udzielanie indywidualnych konsultacji 

Prowadzenie warsztatów grupowych 

Realizacja  innych zadań wynikających 
 z diagnozy stanu doradztwa 

zawodowego w szkole 

Diagnoza stanu doradztwa 
zawodowego  w szkołach 

Mobilni Doradcy Zawodowi w Centrum 
Rozwoju Doradztwa Zawodowego WCIES   

XI 2017-I 2019  

Prowadzenie spotkań z rodzicami 

http://omw.um.warszawa.pl/


Studia podyplomowe 

Studia podyplomowe dla nauczycieli zajmujących się doradztwem 

edukacyjno-zawodowym lub planujących taką aktywność                         (3 

semestry- realizator Uniwersytet Warszawski) 

Wysoki poziom merytoryczny 

Duża ilość zajęć praktycznych 

Ścisła współpraca ze światem biznesu – pracodawcami, 

 instytucjami rynku pracy 

Rozwinięcie modelu Warszawskiego Systemu Doradztwa Zawodowego 

Nauczyciele 

http://omw.um.warszawa.pl/


Kursy certyfikowane  

• dedykowane osobom, które potrzebują uaktualnienia wiedzy  
i lepszego poznania narzędzi doradczych stosowanych w 
ramach Warszawskiego Modelu Doradztwa Zawodowego 

• narzędzia  doradztwa opracowane na bazie najlepszych praktyk 
światowych i doświadczeń przedsiębiorstw w zakresie diagnozy, 
planowania i rozwoju kompetencji  

Nauczyciele 

http://omw.um.warszawa.pl/


szkolenia rad pedagogicznych  

Korelacja kształcenia ogólnego i doradztwa edukacyjno-zawodowego  

• nauczyciele przedmiotowi jako naturalni sojusznicy szkolnego doradztwa 
zawodowego 

 
• podstawa programowa jako źródło treści wspierających orientację edukacyjno-

zawodową  
 

• potencjał dydaktyczno-wychowawczy w szkolnym doradztwie 

Nauczyciel bliżej doradztwa – doradztwo bliżej ucznia 

Instruktaż nauczycieli w zakresie identyfikacji elementów doradztwa  
w treściach kształcenia przedmiotowego 

http://omw.um.warszawa.pl/


aplikacja mobilna 
WOF NEWS 

Uczniowie Rodzice Nauczyciele 

http://omw.um.warszawa.pl/


aplikacja mobilna 
WOF NEWS  

(telefony komórkowe) 

 Portfolio gimnazjalisty 

• Co lubię robić 

• Co chciałbym robić zawodowo 

• Wskaźnik mocy 

 Punkty za oceny 

 Inne punkty 

 wolontariat 

 Terminarz gimnazjalisty 

• Odmierzanie czasu do „końca”  

• Dni otwarte w poszczególnych szkołach 

• Terminarz – ważne daty i terminy 

• Przypominacz – ważne terminy i zadania 

do wykonania (np. logowanie do 

systemu rekrutacji) 
 

 

 Przydatne informacje 

• szkoły zawodowe gmin objętych 

projektem 

 miejsce w rankingach 

 warunki przyjęć, 

przeciwwskazania, wymagania  

 progi punktowe z ostatnich lat i aktualne  

 zawody 

• prognoza zatrudnienia 

• zapotrzebowanie na 

kwalifikacje/zawody 

(zawody nadwyżkowe i deficytowe) 

• staże i praktyki 

http://omw.um.warszawa.pl/


Udzielanie bieżącego wsparcia uczniom, 
rodzicom 

Organizacja wycieczek   
zawodoznawczych 

Organizacja spotkań z pracodawcami  Organizacja konkursów 

PIK 1 (16 godzin/miesiąc)  
doradca zawodowy/koordynator doradztwa zawodowego  

http://omw.um.warszawa.pl/


Udzielanie bieżącego wsparcia uczniom, 
rodzicom  przy współpracy z Mobilnym 

Doradcą Zawodowym 

 
Organizacja wycieczek   

zawodoznawczych przy współpracy                          

z Mobilnym Doradcą 

Zawodowym 
 

Organizacja spotkań z pracodawcami   

przy współpracy z Mobilnym 

Doradcą Zawodowym 
 

Organizacja konkursów przy 
współpracy  

z Mobilnym Doradcą 

Zawodowym 
 

PIK 2 (8 godzin/miesiąc)  
nauczyciel/koordynator doradztwa zawodowego  

http://omw.um.warszawa.pl/


Opracowanie: 

 
1) Barbara Krępska - Naczelnik Wydziału Szkół 

Ponadgimnazjalnych i Kształcenia Ustawicznego                    

w Biurze Edukacji Urzędu m.st. Warszawy 

bkrepska@um.warszawa.pl  

2) Beata Grzelak- koordynator Centrum Rozwoju 

Doradztwa Zawodowego WCIES 

beata.grzelak@wcies.edu.pl  

3) Joanna Odzeniak - kordynator Warszawskiego 

Systemu Doradztwa Zawodowego 

jodzeniak@um.warszawa.pl  
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