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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. 

 

* Drabik-Podgórna Violetta. 

 Wstępne oceny aplikacji modelu francuskiego poradnictwa zawodowego w 

Wałbrzychu. Raport z badań W: Z podstaw poradoznastwa / red. Bożena 

Wojtasik. Z. 2. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1998. 

– S. 151-162. 

 

* Dziecko w świecie współczesnym /pod red. nauk. Bożeny Muchackiej i 

Krzysztofa Kraszewskiego. -- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. 

  Zbiór artykułów na temat: zagrożeń i perspektyw rozwoju współczesnego 

dziecka, roli dorosłych w wychowaniu i edukacji dziecka, potrzeb i 

możliwości rozwojowych oraz obrazu świata w opinii dziecka. 

 

* 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. 

 

* Paszkowska-Rogacz Anna. 



 Doradztwo zawodowe :wybrane metody badań. -- Warszawa : Difin, cop. 

2009. 

  Autorka omawia pracę doradcy zawodowego i techniki diagnostyczne 

stosowane przez niego oraz współczesne koncepcje rozwoju zawodowego i 

wyboru zawodu, a także wybrane metody badań. Zaprezentowane w monografii 

techniki obejmują pomiar preferencji w odniesieniu do stosowania 

określonych orientacji teoretycznych przez doradców, badanie potrzeb 

doradczych klienta, jego motywacji do pracy oraz hierarchii wartości, 

która współdecyduje o wyborze konkretnego modelu kariery zawodowej. 

 

* Paszkowska-Rogacz Anna. 

 Doradztwo zawodowe w systemach szkolnych krajów Unii Europejskiej :ze 

szczególnym uwzględnieniem Irlandii i Danii. -- Warszawa : Krajowy 

Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej, 2001. 

 

* Pedagogika pracy :doradztwo zawodowe /pod red. Henryka Bednarczyka, 

Janusza Figurskiego, Mirosława Żurka. -- Warszawa : Wyższa Szkoła 

Pedagogiczna ZNP ; Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, [2004]. 

  Publikacja omawia współczesne trendy i problemy doradztwa zawodowego, 

metody i techniki oraz narzędzia stosowane w pracy doradcy. Przedstawia 

orientację i poradnictwo zawodowe w szkołach w Polsce i w innych krajach 

Unii Europejskiej. Charakteryzuje wybrane instytucje rynku pracy oraz 

zawiera wykaz adresów internetowych agencji doradztwa personalnego i 

pośrednictwa pracy, klasyfikację zawodów i specjalności, klasyfikację 

zawodów szkolnictwa zawodowego, Polską Klasyfikację Edukacji, Polską 

Klasyfikację Działalności, projekt standardu kwalifikacji zawodowych dla 

zawodu doradca zawodowy. 

 

* Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi :materiały dla nauczycieli. -- Warszawa : Ministerstwo 

Edukacji Narodowej, [ca 2010]. 

 

* 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. 

  W tomie pierwszym omówiono relacje między psychoterapią a poradnictwem, 

znaczenie społeczno-kulturowego kontekstu w terapii, różne aspekty 

relacji klient - terapeuta i umiejętności praktyka, zagadnienia związane 

z osobistym i zawodowym rozwojem terapeuty, a także najważniejsze 

podejścia i szkoły terapeutyczne. 

 

* 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. 

  

* Tadeusiewicz Grażyna. 

 Edukacja w Europie :szkoła, nauczyciel, doradztwo zawodowe. -- Warszawa 

; Łódź : Wydaw. Nauk. PWN, 1997. 

 

* Wołoch Katarzyna. 

 Centrum Informacji Zawodowej w Wałbrzychu pomiędzy dwoma porządkami 

społecznymi. W: Z podstaw poradoznastwa / red. Bożena Wojtasik. Z. 2. – 

Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1998. – S. 133-150.  

 

  

Filmy 

 

 

* 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. 

 

 

 

 



Czasopisma 
 

* Barankiewicz Zdzisława. 

 Doradztwo - między teorią a praktyką. // Dyrektor Szkoły . - 2013, nr 

12. 

 

* Ippavitz Sylwia, Steinwidder Heide, Doukas Dimitrios. 

 Outplacement pomostem do nowego zatrudnienia // Edukacja Ustawiczna 

Dorosłych . - 2010, [nr] 2, s. 93-100. 

 

* Kotowska Aneta. 

 Nowe technologie w doradztwie zawodowym // Edukacja Ustawiczna Dorosłych 

. - 2011, [nr] 3, s. 111-114. 

 

* Mielcarek Dorota, Zabłocka Maria. 

 Rola poradni w procesie wyboru zawodowego // Dyrektor Szkoły . - 2013, 

nr 12. 

 

* Mazur Monika. 

 Nowe formy działalności OHP w dziedzinie doradztwa zawodowego // 

Edukacja Ustawiczna Dorosłych . - 2005, [nr] 4, s. 90-94. 

 

* Modelska Mariola. 

 Doradztwo zawodowe // Gazeta Szkolna : aktualności . - 2010, nr 38, s. 

[6]. 
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 Teorie rozwoju poradnictwa zawodowego. [Cz. III] // Gazeta Szkolna : 

aktualności . - 2011, nr 5/6, s. 10-11. 
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 Instytucje doradztwa zawodowego. [Cz. V] // Gazeta Szkolna : aktualności 

. - 2011, nr 11/12, s. [10]-11. 
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 Pomóc dobrze wybrać / rozm. przepr. Halina Drachal // Głos Nauczycielski 

. - 2011, nr 50, s. 8. 

 

* Religa Jolanta, Kicior Anna. 

 Outplacement jako wyspecjalizowana usługa doradcza w kontekście polskich 

uwarunkowań prawnych, społecznych i ekonomicznych // Edukacja Ustawiczna 

Dorosłych . - 2010, [nr] 2, s. 101-111. 

 

* Religa Jolanta. 

 Wsparcie dla osób poszukujących lub zmieniających zatrudnienie - tło 

projektu European Outplacement Framework // Edukacja Ustawiczna Dorosłych 

. - 2010, [nr] 2, s. 91-93. 

 

* Salański Witold. 

 Doradco, gdzie jesteś? // Głos Nauczycielski . - 2012, nr 39, s. 10. 

 

* Sobierajski Tomasz. 

 Pomoc w wyborze lepszej przyszłości // Dyrektor Szkoły . - 2013, nr 12. 

 

* Solecka-Koplin Małgorzata. 

 Zarządzanie karierą : wyznaczanie celów życiowych // Biblioteka w Szkole 
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* Ślusarczyk Łukasz. 

 Doradztwo zawodowe w bibliotece // Poradnik Bibliotekarza . - 2008, [nr] 
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 Hania w kuchni, Janek w warsztacie : szkolnictwo zawodowe : stereotypy 

dotyczące zawodów // Głos Nauczycielski . - 2015, nr 3, s. 3. 

 

* Ankudewicz-Blukacz Teresa 

 Mistrz i nauczyciel // Gazeta Szkolna : aktualności . - 2010, nr 20, s. 
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* Baczyńska Maria. 

 Doradztwo zawodowe : koniecznie obecne we współczesnej szkole! // 

Edukacja i Dialog . - 2008, nr 2, s. 27-28. 

 

* Drachal Halina. 

 Doradco, gdzie jesteś? // Głos Nauczycielski . - 2015, nr 28/29, s. 13. 
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 Efekt trwałości // Głos Nauczycielski . - 2015, nr 30/31, s. 16. 
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 Przed wyborem zawodu // Psychologia w Szkole . - 2015, nr 3, s. 74-79. 
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 Ćwiczenia przydatne w trakcie zajęć z doradztwa zawodowego // Sygnał 

(czasopismo elektroniczne) . - 2013, nr 9, s. 24-27. 

 

* Kondracka-Zielińska Anna, Zając Anita. 

 Doradztwo zawodowe z perspektywy nauczycielskiego biurka // Gazeta 

Szkolna : aktualności . - 2009, nr 1/2, s. 5. 

 

* Koprowska Dorota. 

 Nowe zawody w edukacji ustawicznej i doradztwie zawodowym // Edukacja  

Ustawiczna Dorosłych . - 2013, [nr] 2, s. 100-107. 

 

* Krawczyk-Blicharska Małgorzata. 

 Mądre doradztwo pomoże lepiej wejść w dorosłe życie : o poradnictwie 

edukacyjno-zawodowym // Nowe Horyzonty Edukacji . - 2013, nr 2, s. 59-61. 

 

* Kreft Wojciech. 

 Nowe prawo oświatowe – nowe możliwości i szanse : doradztwo edukacyjno-

zawodowe w szkołach ponadgimnazjalnych // Trendy (czasopismo 

elektroniczne) . - 2012, nr 3, s. 39-45. 

 

* Ochab Jolanta. 

 Orientacja, informacja i doradztwo zawodowe w szkole gimnazjalnej : 

uwarunkowania umocowania w polskim prawie oświatowym orientacji, 

informacji i doradztwa zawodowego // Meritum . - 2007, nr 1, s. 28-34. 
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 Doradztwo zawodowe - szansa na lepszą przyszłość?. [Cz. I] // Gazeta 

Szkolna : aktualności . - 2011, nr 1/2, s. 10-11. 
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 Prawo, czyli o formalnym aspekcie poradnictwa zawodowego w Polsce. [Cz. 

IV] // Gazeta Szkolna : aktualności . - 2011, nr 7/8, s. [10]-11. 
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 Refleksje z pracy doradczej w gimnazjum // Nowa Szkoła . - 2007, nr 7, 
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 Znajdź szkołę na mapie // Głos Nauczycielski . - 2015, nr 10, s. 7. 

 

* Solecka-Koplin Małgorzata. 

 Biblioteka szkolna wsparciem doradztwa zawodowego // Biblioteka w Szkole 

. - 2012, nr 11, s. 5-8. 

 

* Szłapińska Joanna. 

 Determinanty jakości w indywidualnym poradnictwie zawodowym // Studia 

Edukacyjne . - 2013, nr 27, s. [293]-307. 

 

* Szymańska Joanna. 

 Program Golden Five : wspieranie szkół przez poradnie psychologiczno-

pedagogiczne // Trendy (czasopismo elektroniczne) . - 2014, nr 2,       

s. 57-60. 
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 Doradztwo zawodowe w szkole // Sygnał (czasopismo elektroniczne) . - 
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