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Biuro OTK, Sekretariat SDSiZ, ul. Łucka 2/4/6 00-845 Warszawa; tel.500-447-262 

biuro@sdsiz.pl;   www.sdsiz.pl 

 
 

Linki do ważnych i ciekawych stron WWW przydatnych dla 

realizacji usług doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach: 

 

 

Instytucje, firmy, stowarzyszenia 

 
1 Ministerstwo Edukacji Narodowej 

 
www.men.gov.pl  
 

   

2 Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej 
 
www.koweziu.edu.pl  
 

   

3 Ośrodek Rozwoju Edukacji 
 
www.ore.edu.pl  
 

  

4 Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP 
 
www.sdsiz.pl  
 

  

5 ECORYS Polska 
 
www.ecorys.pl  
 

   

6 Centrum Metodyczne ECORYS Polska 
 
www.cm.ecorys.pl  
 

   

7 Ogólnopolski Tydzień Kariery 
 
www.tydzienkariery.pl  

   

    
8 OHP Dla Szkoły 

 
www.ohpdlaszkoly.pl/  

   

    
9 Rynek Pracy 

 
www.rynekpracy.pl  
 

   

10 Narodowe Forum Doradztwa Kariery  
 
www.doradztwokariery.pl  
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Przykładowe źródła zasobów informacji: 

 

1) Ulotki i broszury informacyjne 

a) www.ohpdlaszkoly.pl/ubaza.php?idkg=117  

b) www.kluczdokariery.pl/twoja-kariera/planowanie-kariery  

 

2) Ulotki o zawodach 

a) www.wup.pl/index.php?id=592  

b) www.ohpdlaszkoly.pl/ubaza.php?idkg=111  

 

3) Przewodnik po zawodach 

a) http://zawody.kaszkur.pl/  

b) https://doradca.praca.gov.pl/ 

c) www.progra.pl/programy/spacery-po-zawodach/  

d) www.lawoffices.eu/welcome,2.html  

e) www.bip.cke.edu.pl/?cid=140  

 

4) Teczki informacji o zawodach 

a) https://doradca.praca.gov.pl/ 

b) http://cm.ecorys.pl/index.php/nasze-publikacje-mainmenu-121/teczki-zawodach  

 

5) Filmy o zawodach 

a) www.ohpdlaszkoly.pl/ubaza.php?idkg=112 

b) www.youtube.com/user/koweziu  

c) http://www.synergia.com.pl/  

d) www.progra.pl/programy/spacery-po-zawodach/  

 

6) Poradniki i broszury 

a) www.kariera.com.pl  

b) www.cdzdm.pl  

c) www.kluczdokariery.pl/twoja-kariera/planowanie-kariery  

d) www.zielonalinia.gov.pl/default.aspx?docId=48 

  

7) Informatory edukacyjno-zawodowe 

a) www.cdzdm.pl  

b) www.perspektywypress.pl  

c) www.perspektywy.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=309&Itemid=111  

 

8) Specjalistyczne oprogramowanie komputerowe z dziedziny informacji 
edukacyjno-zawodowej 

a) www.progra.pl  

b) www.ohpdlaszkoly.pl/testy.php  

c) www.premiere.pl/2011/  

d) www.talentgame.pl  
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9)  Klasyfikacja zawodów i specjalności 

a) https://doradca.praca.gov.pl/ 

b) www.psz.praca.gov.pl/main.php?do=ShowPage&nPID=867758&pT=details&sP=CONTEN
T,objectID,868220    

 

10)  Czasopisma i publikacje 

a) http://cm.ecorys.pl/index.php/nasze-publikacje-mainmenu-121/kwartalnik  

b) www.perspektywy.pl  

c) www.cogito.com.pl  

 

11)  Informatory o instytucjach szkoleniowych 

a) www.ec.europa.eu/ploteus  

b) www.kariera.com.pl 

c) www.inwestycjawkadry.info.pl  

d) www.ris.praca.gov.pl  

e) http://edukacja.money.pl/ 

f) www.pracuj.pl/edukacja/kursy/WyszukiwarkaProsta.aspx 

 

12)  Inne materiały dla doradcy  

Wydawnictwa EUROGUIDANCE Polska: 
a) www.euroguidance.pl/index.php?id=5  

Zeszyty informacyjno-metodyczne doradcy zawodowego: 
b) www.praca.gov.pl/eurodoradztwo/index.php?option=com_content&view=category&layout=

blog&id=2&Itemid=3  

Projekt „Poradnictwo w sieci": 
c) www.doradca-zawodowy.pl  

Bezpłatne scenariusze zajęć 
d) http://cm.ecorys.pl/index.php/zasoby-wiedzy/narzdzia/scenariusze-zaj-mainmenu-

212?task=view   

e) www.progra.pl/do-pobrania/  

f) www.lcez.lublin.pl/?page_id=58  

g) www.szok.radom.pl/downloadnauczyciel.php  

 

h) www.cm.ecorys.pl  

i) www.pociagdokariery.pl  

j) www.synergia.com.pl/  

k) www.sdsiz.pl  

l) www.tydzienkariery.pl  

m) www.frps.org.pl  

 

Zestawienie zawiera wybrane linki do niektórych, najbardziej znanych zasobów dostępnych w sieci (zarówno 
bezpłatnych jak i komercyjnych) –materiałów i narzędzi przydatnych dla realizacji usług doradztwa edukacyjno-
zawodowego w szkołach. 

Zestawienie aktualne na dzień – 11 października 2011 r. 
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