
 

,,Jeśli nie wiesz dokąd idziesz-żadna droga Cię tam nie zaprowadzi”. 

                                                                                         L. Carroll 

 

   Kariera edukacyjna i zawodowa to droga, którą podążasz przez całe życie i podczas 
której wielokrotnie musisz podejmować różne decyzje. Jeśli zechcesz, chętnie będę Ci 
towarzyszyć w tej drodze.  

Nie mamy gotowych odpowiedzi, nie powiemy, co masz robić i kim będziesz, ale 
pomożemy Ci zdobyć wszystkie niezbędne informacje i narzędzia tak ważne w procesie 
podejmowania decyzji. 

Wybierz swoją ścieżkę kariery edukacyjno-zawodowej 
   Zachęcam Was drodzy uczniowie do korzystania z zakładki doradztwo zawodowe, 
która jest odpowiedzią na Wasze zapotrzebowanie w zakresie informacji zawodowej. 
Rzeczywistość naszego życia obliguje szkołę do aktywnego przygotowania oraz uczestnictwa 
zawodowego młodzieży w zmieniającym się świecie. 

   Proponowane tutaj innowacyjne metody działań zawodoznawczych mają Wam pomóc 
określić swoje predyspozycje i zainteresowania, mocne i słabe strony. Nauczycie się kierować 
sobą, rozwijać swoje zdolności i szukać działań w których możecie się wykazać. 

Przydatne linki  

www.perspektywy.pl - strona zawierająca aktualne informacje o : 

 wszystkich uczelniach i szkołach policealnych i pomaturalnych publicznych 
 i niepublicznych na terenie całej Polski 
 zasadach rekrutacji na uczelnie różnego typu 
 możliwych kierunkach studiów w całym kraju 
 zawodach 
 oraz testy badające Twoje predyspozycje zawodowe. 

http://www.perspektywy.pl/


www.ploteus.net - portal o możliwościach kształcenia w Europie. Ma na celu pomoc 
uczniom, studentom, osobom poszukującym pracy, pracownikom, rodzicom i nauczycielom 
 w znalezieniu informacji na temat możliwości kształcenia za granicą. 

www.edulandia.pl - strona na, której można  znaleźć informacje dotyczące egzaminów 
maturalnych, przykładowe arkusze egzaminacyjne, materiały dotyczące prezentacji 
maturalnej, testy multimedialne. 

www.psz.praca.gov.pl - portal dla poszukujących pracy, 

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

www.wybieramzawod.pl - Wybieram Zawód 

www.edu.info.pl - Polski Portal Edukacyjny                                    

www.kariera.com.pl - serwis KARIERA 

www.psz.praca.gov.pl - Serwis Urzędów Pracy 

www.pracuj.pl - Pracuj.pl 

 www.saz.org.pl - strona internetowa Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia - organizacji 
zrzeszonej w Konfederacji Pracodawców Polskich. 

www.twojepredyspozycje.pl - zainteresowania i predyspozycje zawodowe 

www.abc-doradztwo.pl/autotesty - testy preferencji zawodowych 
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