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* Chirkowska-Smolak Teresa, Hauziński Aleksander, Marcin Łaciak. 

 Drogi kariery :jak wspomagać rozwój zawodowy dzieci i młodzieży. -- 

Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2011. 

 

* Doradztwo edukacyjno-zawodowe :przykładowe rozwiązania /[pod red. 

Agnieszki Pfeiffer] ; Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i 

Ustawicznej. -- Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji 

Zawodowej i Ustawicznej, 2014. 

 

* Minta Joanna. 

 Od aktora do autora :wspieranie młodzieży w konstruowaniu własnej 

kariery. -- Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i 

Ustawicznej, 2012. 

 

* Obidniak Dorota, Pfeiffer Agnieszka, Suliga Maria. 

 Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego. -- Warszawa : Krajowy 

Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2013. 

  "Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego" opracowany został na 

podstawie Klasyfikacji Zawodów Szkolnictwa Zawodowego Ministerstwa 

Edukacji Narodowej i zawiera krótkie opisy zawodów oraz ścieżek 

edukacyjnych pozwalających zdobyć zawód. W informatorze opisano 193 

zawody kształcenia zawodowego wraz z informacją o typach szkół 

ponadgimnazjalnych, w których odbywa się kształcenie. 

 

* Psychoterapia i poradnictwo :podręcznik akademicki.2 /red. nauk. 

Colin Feltham, Ian Horton. -- Wyd. 1 w jęz. pol. -- Sopot : Gdańskie 

 Wydawnictwo Psychologiczne, 2013. 

  W tomie drugim omówiono najczęstsze problemy, z którymi klienci 

zwracają się do terapeutów, przyczyny tych problemów i stosowane w ich 

przypadku techniki terapeutyczne. Przedstawiono także terapie 

specjalistyczne i ich odmiany pod kątem pracy z rożnymi grupami 

pacjentów. 

 

* Psychoterapia i poradnictwo :podręcznik akademicki.1 /red. nauk. 

Colin Feltham, Ian Horton. -- Wyd. 1 w jęz.pol. -- Sopot : Gdańskie 

Wydawnictwo Psychologiczne, 2013. 

 



* Poradnictwo zawodowe dla osób z grupy szczególnego ryzyka :wybrane 

aspekty /red. nauk. Daniel Kukla, Łukasz Bednarczyk. -- Warszawa : 

Difin, 2010. 

  

* Rosalska Małgorzata, Wawrzonek Anna. 

 Między szkołą a rynkiem pracy :doradztwo zawodowe w szkołach. -- 

Warszawa : Difin , 2012. 

 

* Rosalska Małgorzata. 

 Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego :przewodnik dla nauczyciela 

i doradcy. -- Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej 

i Ustawicznej, 2012. 

  Książka adresowana jest do wszystkich tych, którzy wspierają inne 

osoby w planowaniu i realizowaniu planów edukacyjnych oraz zawodowych. 

Celem publikacji jest wzmacnianie kompetencji doradczych w obszarze 

związanym z diagnostyką. Zaprezentowano propozycje modeli, schematów 

diagnostycznych oraz metody, które mogą być wykorzystywane zarówno 

przez profesjonalnych doradców, jak i nauczycieli czy wychowawców. 

  

* Stańczyk Izabela. 

 Doradztwo personalne i zawodowe. -- Warszawa : Difin, 2013. 
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* Zawodowy list gończy[Film].3,Bez ograniczeń /scen. i realiz. Dominika 

Affek, Marcin Sępiak. -- [Wersja polska]. -- Warszawa : Telewizja 

Polska S. A. : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2003. 

Zawiera tematy : Technik obsługi ruchu turystycznego ; Kucharz/Kelner ; 

Technik hotelarz ; Technik informatyk ; Technik handlowiec ; Technik 

ochrony fizycznej osób i mienia ; Technik organizacji reklamy ; Technik 

agrobiznesu ; Pozaszkolne formy kształcenia ; Technik ogrodnik.  10 

audycji pokazuje możliwości ustawicznego zdobywania wiedzy, 

umiejętności i kompetencji w szkołach dla dorosłych, centrach 

kształcenia ustawicznego, centrach kształcenia praktycznego, ośrodkach 

dokształcania i doskonalenia zawodowego. Filmy prezentują nowe zawody 

poszukiwane na rynku pracy w Polsce i za granicą a zwłaszcza w krajach 

Unii Europejskiej. 

  

* Zawodowy list gończy[Film].2,Dozwolone od lat 18 /scen. i realiz. 

Dominika Affek, Marcin Sępiak. -- [Wersja polska]. -- Warszawa : 

elewizja Polska S. A. : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2003. 

 Zawiera tematy : Pielęgniarka ; Projektant stron www ; Rzeczoznawca 

majątkowy ; Menadżer hotelu ; Pedagog opiekunka do dzieci ; 

Rehabilitant fizykoterapeuta ; Nauczyciel ustawiczny ; Tłumacz lektor ; 

Steward/Stewardesa ; Pracownik socjalny. 

  10 audycji przedstawia kierunki kształcenia i doskonalenia zawodowego 

dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i wyższych. W audycjach 

prezentowane są zawody i specjalności poszukiwane na rynku pracy w 

kraju i za granicą. 
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