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KSIĄŻKI:
Bielak, Bolesław
Jak pomóc uczniom w wyborze zawodu? / Bolesław Bielak. - Warszawa : Wydawnictwa
Szkolne i Pedagogiczne, 2009. - 87, [1] s. ; 24 cm. – Bibliogr. .- (Biblioteka Klubu Ergo)
40537, 40654
Doradztwo
Doradztwo edukacyjno-zawodowe : przykładowe rozwiązania / pod red. Agnieszki Pfeiffer. Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2014. - 126,
[2] s. : tabele, il. ; 24 cm + 1dysk optyczny (CD-ROM). - Bibliogr.
3167p
Edukacja
Edukacja i praca : konteksty - wyzwania - antynomie / red. Ryszard Gerlach. - Bydgoszcz :
Wydawnictwo UKW, 2008. - 332 s. ; 24 cm
40263
Fiała, Urszula Małgorzata
Nowe trendy w orientacji i poradnictwie zawodowym w gimnazjum : innowacyjne metody działań /
Urszula Małgorzata Fiała. - Poznań : Wydawnictwo eMPi2, 2009. - 133 s. : il. ; 24 cm

40644
Klaro-Celej, Lidia
Co mogę robić? : karty informacyjne o miejscach pracy / Lidia Klaro-Celej, Barbara
Szostak. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2016. - 76 s. : il. ; 29 cm. - (Pewny Start
: O Dorosłości)
43690
Klaro-Celej, Lidia
Aktywni zawodowo : karty pracy / Lidia Klaro-Celej, Barbara Szostak. -Warszawa :
Wydawnictwo Szkolne PWN, 2016. - 56 s. : il. ; 29 cm. - (Pewny Start : O Dorosłości)
43687

Klaro-Celej, Lidia
Tacy sami, ale inni : karty pracy / Lidia Klaro-Celej, Barbara Szostak. - Warszawa :
Wydawnictwo Szkolne PWN, 2016. - 54 s. : il. ; 29 cm. - (Pewny Start : O Dorosłości)
43688
Langdon, Ken
Rozmowa kwalifikacyjna : jak zdobyć wymarzoną pracę / Ken Langdon, Nikki Cartwright;
przeł. Arkadiusz Łączek. - Poznań : REBIS, 2007. - 238 s. : il., ind. ; 21 cm. - (52 Wspaniałe
Pomysły)
39307
Model
Model doskonalenia zawodowego psychologów / red. Roman Ossowski, Elżbieta Kasprzak. Bydgoszcz : Wydaw. UKW, 2006. - 152 s. : tabele ; 24 cm
39523
Sarzyńska, Ewa
Doradca zawodowy w środowisku bezrobotnych / Ewa Sarzyńska. - Lublin : Wydaw. UMCS,
2007. - 207, [1] s. ; 24 cm. – Bibliogr.
39238
Sobierajski, Tomasz
Kształcenie zawodowe w postindustrialnej gospodarce : demografia, grupowanie,
klasyfikacja, doradztwo / Tomasz Sobierajski. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania
Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2013. - 136, [5] s. ; 25 cm. – Bibliogr.
42470
Szumigraj, Marcin
Poradnictwo kariery : systemy i sieci / Marcin Szumigraj. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza
Łośgraf, 2011. - 236, [1] s. : rys., mapy, tabele ; 24 cm. - (Pedagogika Wobec
Współczesności). - Bibliogr.
41756
Uczenie
Uczenie się - Doświadczanie - Imersja : poradnictwo zaangażowane / red. nauk. Elżbieta
Siarkiewicz, Bożena Wojtasik. - Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły
Wyższej, 2016. - 273 s. : fot. ; 24 cm. - Bibliogr. po rozdz.
43748
Wojtasik, Bożena
Podstawy poradnictwa kariery : poradnik dla nauczycieli / Bożena Wojtasik. - Warszawa :
Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2011. - 140 s. : aneks ; 24
cm
42110

Wybrane
Wybrane problemy pedagogiki pracy w aspekcie przygotowania do zatrudnienia / red.
Ryszard Gerlach, Aleksandra Kulpa-Puczyńska, Renata Tomaszewska-Lipiec. - Bydgoszcz :
Wydaw. UKW, 2008. - 292, [1] s. ; 24 cm
40259

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:
Bińczak, Piotr
Cybernetyczny Ośrodek Doradztwa Edukacyjnego : wirtualny przewodnik życia / Piotr
Bińczak // Edukacja i Dialog. - 2015, nr 1-2, s. 74-78
Falborska, Joanna
Nauczyciel bibliotekarz jako doradca zawodowy / Joanna Falborska // Biblioteka w Szkole. 2017, 1, s. 16-17
Koperski, Łukasz
Poradnictwo online jako alternatywa dla pomocy instytucjonalnej / Łukasz Koperski //
Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 10, s. 11-23
Koprowska, Dorota
Nowe zawody w edukacji ustawicznej i doradztwie zawodowym / Dorota Koprowska //
Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2013, nr 2, s. 100-107
Litaszewska, Elwira
Rola specjalistycznych blogów w rozwoju zawodowym / Elwira Litaszewska, Sylwia PolcynMatuszewska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2015, nr 9, s. 50-53
Majewski, Tadeusz
Zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych / Tadeusz Majewski // Szkoła Specjalna. 2009, nr 2, s. 86-94
Mysior, Ryszard
Szkolne ośrodki doradztwa zawodowego / Ryszard Mysior // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 3,
s. 46-50
Nawrot, Dorota
Metoda DELTA w przygotowaniu młodzieży do zawodu - doświadczenia z projektu "CLL Uczenie się poprzez karierę jako czynnik sukcesu w uczeniu się przez całe życie" / Dorota
Nawrot // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2013, nr 1, s. 98-110
Piekoszewska, Magdalena
Podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowej przez młodzież gimnazjalną / Magdalena
Piekoszewska // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 9, s. 19-23
Pielok, Cecylia
Poradnictwo zawodowe od początku - co to jest, dla kogo, po co? / Cecylia Pielok // Doradca
zawodowy. - 2009, nr 4, s. 28-29

Religa, Jolanta
Dobre praktyki (krajowe i zagraniczne) aktywizacji zawodowej studentów / Jolanta Religa,
Małgorzata Kacprzak, Mirosław Żurek // Edukacja. - 2007, nr 3, s. 57-65
Sałata, Elżbieta
Kształtowanie aktywności zawodowej i przedsiębiorczości studentów / Elżbieta Sałata //
Edukacja. - 2007, nr 3, s.33-38
Solecka-Koplin, Małgorzata
Biblioteka szkolna wsparciem doradztwa zawodowego / Małgorzata Solecka-Koplin //
Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 11, s. 5-8
Ślusarczyk, Łukasz
Doradztwo zawodowe w bibliotece / Łukasz Ślusarczyk // Poradnik Bibliotekarza. - 2008,
nr 9, s. 35-37
Zarzycka, Elżbieta
Przygotowanie ucznia do zawodu / Elżbieta Zarzycka // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 3,
s. 43-46

MULTIMEDIA:
Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo i ochrona [Film]. - Gdańsk : Wytwórnia Filmów Szkoleniowych
SYNERGIA. - 1 płyta wizyjna (DVD) (38 min.) : dźw., kolor ; 12 cm. - (Kalejdoskop
Zawodów). - Na płycie znajdują się odpowiedzi na następujące pytania: na czym polega praca
w danym zawodzie?; jakich predyspozycji zawód ten wymaga?; jakie są jego plusy i minusy?;
gdzie zdobyć potrzebne wykształcenie? Płyta poświęcona jest takim zawodom, jak:
policjant, strażak, pracownik ochrony, strażnik miejski, prywatny detektyw, żołnierz
zawodowy, celnik, pracownik służb specjalnych, ratownik morski
597av
Dlaczego
Dlaczego warto wybrać szkołę uczącą zawodu [Dokument filmowy] / reż. Paweł Filarski;
scen. Paweł Filarski, Grzegorz Karbowski; zdj. Wojciech Ostrowski, Mariusz Elert; dźw.
Wojciech Cwyk, Adrian Skoroda; montaż Maciej Kosmalski, Paweł Filarski; wyst. Anna
Kociarz-Konopińska, Piotr Wikariusz, uczniowie Gimnazjum Nr 33 w Gdańsku. - Gdańsk :
Wytwórnia Filmów Szkoleniowych SYNERGIA, 2015. - 1 płyta wizyjna (DVD) (23 min) :
dźw., kolor. ; 12 cm. - Tematyka filmu: Jakie są „za” i „przeciw” wyboru liceum, technikum
i szkoły zawodowej? Dlaczego warto uczyć się w szkole zawodowej? Szkodliwe stereotypy
na temat zawodówek. Jak wybrać odpowiednią szkołę zawodową dla siebie? Czym
charakteryzują się dobre szkoły zawodowe.
720av

Druczak, Katarzyna
Poradnictwo zawodowe w gimnazjum [Dokument elektroniczny] : poradnik dla nauczycieli
przedmiotu / Katarzyna Druczak, Joanna Minta. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania
Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, [2013]. - 1 dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Pliki pdf
459av, 460av
Komputery
Komputery i elektronika [Film]. - Gdańsk : Wytwórnia Filmów Szkoleniowych
SYNERGIA. - 1 płyta wizyjna (DVD) (25 min) : dźw., kolor ; 12 cm. - (Kalejdoskop
Zawodów). - Na płycie znajdują się odpowiedzi na następujące pytania: na czym polega praca
w danym zawodzie?; jakich predyspozycji zawód ten wymaga?; jakie są jego plusy i minusy?;
gdzie zdobyć potrzebne wykształcenie? Płyta poświęcona jest takim zawodom, jak: inżynier
automatyk, technik elektronik, monter elektronik, technik telekomunikacji, informatyki
technik komputerowy, projektant systemów komputerowych, webmaster, programista,
administrator baz danych, administrator systemu
600av
Kreacja
Kreacja [Film]. - Gdańsk : Wytwórnia Filmów Szkoleniowych SYNERGIA. - 1 płyta wizyjna
(DVD) (37 min) : dźw., kolor ; 12 cm. - (Kalejdoskop Zawodów). - Na płycie znajdują się
odpowiedzi na następujące pytania: na czym polega praca w danym zawodzie?; jakich
predyspozycji zawód ten wymaga?; jakie są jego plusy i minusy?; gdzie zdobyć potrzebne
wykształcenie? Płyta poświęcona jest takim zawodom, jak: dziennikarz-reporter, redaktor,
specjalista ds. PR, specjalista ds. marketingu, artysta muzyk, artysta plastyk, projektant
wzornictwa przemysłowego, projektant mody, modelka, aktor, reżyser, operator obrazu
596av
Nauka
Nauka i edukacja [Film]. - Gdańsk : Wytwórnia Filmów Szkoleniowych SYNERGIA. - 1
płyta wizyjna (DVD) (36 min) : dźw., kolor ; 12 cm. - (Kalejdoskop Zawodów). - Na płycie
znajdują się odpowiedzi na następujące pytania: na czym polega praca w danym zawodzie?;
jakich predyspozycji zawód ten wymaga?; jakie są jego plusy i minusy?; gdzie zdobyć
potrzebne wykształcenie? Płyta poświęcona jest takim zawodom, jak: pracownik naukowy,
nauczyciel, pedagog szkolny, wychowawca i opiekun, bibliotekarz, psycholog,
psychoterapeuta, socjolog, pracownik socjalny, archeolog, tłumacz
595av
Planowanie
Planowanie kariery czyli Jak wybrać zawód [Dokument filmowy] / Wytwórnia Filmów
Szkoleniowych Synergia. - Gdańsk : Wytwórnia Filmów Szkoleniowych SYNERGIA. - 1
dysk optyczny (DVD) (36 min) : dźw., kolor. ; 12 cm. - Czynniki psychologiczne wpływające
na wybór zawodu: cechy charakteru, zdolności i umiejętności, motywacje, predyspozycje.
Sześć typów osobowości i odpowiadające im zawody. Czynniki środowiskowe wpływające
na wybór zawodu: rodzina, miejsce zamieszkania, szkoła, rówieśnicy. Wpływ rozwoju
techniki i zmiany stylu życia na rynek pracy i powstawanie nowych zawodów. Przewidywane

procesy na rynku pracy: wzrost znaczenia wykształcenia, wzrost zatrudnienia w sektorze
usług. Zawody przyszłości. Etapy wyboru zawodu.
719av
Prawo
Prawo i administracja [Film]. - Gdańsk : Wytwórnia Filmów Szkoleniowych SYNERGIA. - 1
płyta wizyjna (DVD) (29 min) : dźw., kolor ; 12 cm. - (Kalejdoskop Zawodów). - Na płycie
znajdują się odpowiedzi na następujące pytania: na czym polega praca w danym zawodzie?;
jakich predyspozycji zawód ten wymaga?; jakie są jego plusy i minusy?; gdzie zdobyć
potrzebne wykształcenie? Płyta poświęcona jest takim zawodom, jak: urzędnik państwowy,
sędzia, prokurator, windykator, radca prawny, adwokat, polityk, urzędnik Unii Europejskiej
594av
Przemysł
Przemysł i budownictwo [Film]. - Gdańsk : Wytwórnia Filmów Szkoleniowych
SYNERGIA. - 1 płyta wizyjna (DVD) (28 min) : dźw., kolor ; 12 cm. - (Kalejdoskop
Zawodów). - Na płycie znajdują się odpowiedzi na następujące pytania: na czym polega praca
w danym zawodzie?; jakich predyspozycji zawód ten wymaga?; jakie są jego plusy i minusy?;
gdzie zdobyć potrzebne wykształcenie? Płyta poświęcona jest takim zawodom, jak: robotnik
wykwalifikowany, inżynier mechanik, technik mechanik, inżynier materiałowy, geodeta,
konstruktor, architekt, technik architekt, kierownik budowy, technik budownictwa, technik
elektryk, hydraulik
598av
Rolnictwo
Rolnictwo i środowisko [Film]. - Gdańsk : Wytwórnia Filmów Szkoleniowych SYNERGIA. 1 płyta wizyjna (DVD) (34 min) : dźw., kolor ; 12 cm. - (Kalejdoskop Zawodów). - Na płycie
znajdują się odpowiedzi na następujące pytania: na czym polega praca w danym zawodzie?;
jakich predyspozycji zawód ten wymaga?; jakie są jego plusy i minusy?; gdzie zdobyć
potrzebne wykształcenie? Płyta poświęcona jest takim zawodom, jak: rolnik indywidualny,
specjalista hodowli roślin, doradca rolniczy, leśnik, weterynarz, inżynier, zootechnik, ekolog,
inspektor sanitarny
599av
Służba
Służba zdrowia [Film]. - Gdańsk : Wytwórnia Filmów Szkoleniowych SYNERGIA. - 1 płyta
wizyjna (DVD) (32 min) : dźw., kolor ; 12 cm. - (Kalejdoskop Zawodów). - Na płycie
znajdują się odpowiedzi na następujące pytania: na czym polega praca w danym zawodzie?;
jakich predyspozycji zawód ten wymaga?; jakie są jego plusy i minusy?; gdzie zdobyć
potrzebne wykształcenie? Płyta poświęcona jest takim zawodom, jak: lekarz, pielęgniarka,
położna, analityk medyczny, dentysta, farmaceuta, technik farmacji, dietetyk, fizjoterapeuta,
ratownik medyczny
592av

Usługi
Usługi i turystyka [Film]. - Gdańsk : Wytwórnia Filmów Szkoleniowych SYNERGIA. - 1
płyta wizyjna (DVD) (33 min) : dźw., kolor ; 12 cm. - (Kalejdoskop Zawodów). - Na płycie
znajdują się odpowiedzi na następujące pytania: na czym polega praca w danym zawodzie?;
jakich predyspozycji zawód ten wymaga?; jakie są jego plusy i minusy?; gdzie zdobyć
potrzebne wykształcenie? Płyta poświęcona jest takim zawodom, jak: sprzedawca, kucharz,
fryzjer, kosmetyk i kosmetolog, mechanik samochodowy, optyk, kierowca, specjalista ds.
hotelarstwa, organizator turystyki, pilot wycieczek, przewodnik po turystyce
601av
Wybieram
Wybieram szkołę. Wybieram zawód [Dokument filmowy] / Wybieram. - Gdańsk : Wytwórnia
Filmów Szkoleniowych SYNERGIA. - 1 płyta wizyjna (DVD) (34 min) : dźw., kolor. ; 12 cm
+ 1 płyta CD. - Film zachęca młodzież do analizy własnych zdolności, osobowości,
zainteresowań oraz systemu wartości z perspektywy wyboru dalszego kształcenia oraz
zawodu. Na płycie CD znajdują się 4 kwestionariusze do samooceny predyspozycji
zawodowych. Kwestionariusze składają się z kilkudziesięciu pytań dotyczących oceny
własnej osobowości, wartości zawodowych, zdolności oraz zainteresowań. Kwestionariusze
można wypełniać multimedialnie (na komputerze) lub tradycyjnie - po wydrukowaniu.
721av
Zarządzanie
Zarządzanie i finanse [Film]. - Gdańsk : Wytwórnia Filmów Szkoleniowych SYNERGIA. - 1
płyta wizyjna (DVD) (44 min) : dźw., kolor ; 12 cm. - (Kalejdoskop Zawodów). - Na płycie
znajdują się odpowiedzi na nastepujące pytania: na czym polega praca w danym zawodzie?;
jakich predyspozycji zawód ten wymaga?; jakie są jego plusy i minusy?; gdzie zdobyć
potrzebne wykształcenie? Płyta poświęcona jest takim zawodom, jak: sekretarka, asystent,
pracownik biura, key account, project menager, przedstawiciel handlowy, doradca finansowy,
menager, księgowy, makler, pracownik banku
593av

