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PROGRAM

• Wprowadzenie, 

• Przedstawienie narzędzi online, 

przydatnych w pracy doradcy zawodowego

• Przykłady ćwiczeń i zadań dla uczniów



• Jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana - Heraklit z Efezu

• Doradca aby sprostać nieoczekiwanym zmianom musi działać innymi 
sposobami

• Narzędzia zdalne…



NARZĘDZIA PRACY ZDALNEJ
gotowe, interaktywne ćwiczenia z każdego przedmiotu,  istnieje także 
możliwość tworzenia własnych zasobów. 

• https://wordwall.net/pl

platforma Learningapps. Na bezpłatnej, polskiej stronie znajdują się ogromne 
zasoby interaktywnych ćwiczeń, 

• https://learningapps.org/

platforma do tworzenia wizualnych i interaktywnych treści,

• https://www.genial.ly/

https://wordwall.net/pl
https://learningapps.org/
https://www.genial.ly/
https://1.bp.blogspot.com/-s4X1leRxsBk/Xmidk_XTnuI/AAAAAAAAI1w/yCTB6yx2CqIK0RyNlZPa1afbifGkV0uCACLcBGAsYHQ/s1600/Zrzut+ekranu+2020-03-11+o+09.11.36.png


Przykłady zastosowania narzędzi zdalnych 
w doradztwie zawodowym

•Witacze, motywatory, ruletki

• Świat zawodów

•Umiejętności

•Wartości w życiu zawodowym

• Ewaluacja zajęć



WITACZE, MOTYWATORY

https://wordwall.net/pl/resource/1214437/psychologia/motyw
atory-

https://wordwall.net/pl/resource/1002688/psychologia/samop
oczucie



Ruletka w doradztwie zawodowym 
narzędzia opracowane przez doradców zawodowych - Annę Ostrowską i Iwonę Głodo
https://sites.google.com/view/annadoradca/?fbclid=IwAR38aw3qF1S4E6uc9mjh85wqRC
KjUf7tc-muXOCngiakRvAcxH1oWsJkmVM

https://sites.google.com/view/annadoradca/?fbclid=IwAR38aw3qF1S4E6uc9mjh85wqRCKjUf7tc-muXOCngiakRvAcxH1oWsJkmVM


KONWERSJA ZDALNA
• TRIBONDY ZAWODOWE

• Podczas zajęć grupowych z doradztwa zawodowego 
dotykających kreatywności można zaproponować ćwiczenie 
TRIBONDY ZAWODOWE. Rozwija elastyczność myślenia, 
umiejętność kojarzenia ze sobą różnych, na pierwszy rzut oka 
odległych przedmiotów, zjawisk, określeń. 

• miłosny – wyuczony – popłatny -> zawód

• szczur - sztuczna – delfin -> ….…..

• itd. itd.

https://wordwall.net/pl/resource/4433618/tribondy-
zawodowe-co-%c5%82%c4%85czy-3-s%c5%82owa



https://learningapps.org/display?v=pmh95sk2t20&fbclid=IwAR38aw3q
F1S4E6uc9mjh85wqRCKjUf7tc-muXOCngiakRvAcxH1oWsJkmVM

https://learningapps.org/display?v=pdiobozi220&fbclid=IwAR38aw3q

F1S4E6uc9mjh85wqRCKjUf7tc-muXOCngiakRvAcxH1oWsJkmVM

ZAWODY



ZAWODY
https://learningapps.org/display?v=p6i2grfan20&fbclid=IwAR38aw3qF1S4E6u
c9mjh85wqRCKjUf7tc-muXOCngiakRvAcxH1oWsJkmVM

https://learningapps.org/display?v=pa21bd26320&fbclid=IwAR38aw
3qF1S4E6uc9mjh85wqRCKjUf7tc-muXOCngiakRvAcxH1oWsJkmVM



Środowiska pracy w zawodach

https://learningapps.org/watch?v=pe551uhnv20&fbclid=IwAR38aw3qF1S4E6uc9mjh85wqRCKjUf7tc-
muXOCngiakRvAcxH1oWsJkmVM



• https://view.genial.ly/5ea7df5b63f88b0d7314379e/interactive-content-przygoda-z-
zawodami?fbclid=IwAR38aw3qF1S4E6uc9mjh85wqRCKjUf7tc-muXOCngiakRvAcxH1oWsJkmVM

Podejmij wyzwanie i zostań 
MISTRZEM ZAWODÓW 



https://learningapps.org/display?v=pynd4s2ok20&fbclid=IwAR
38aw3qF1S4E6uc9mjh85wqRCKjUf7tc-
muXOCngiakRvAcxH1oWsJkmVM



Rzemieślnicy w Milionerach
https://learningapps.org/10018864?fbclid=IwAR38aw3qF1S4E6
uc9mjh85wqRCKjUf7tc-muXOCngiakRvAcxH1oWsJkmVM



UMIEJĘTNOŚCI

https://learningapps.org/10148224?fbclid=IwAR38aw3qF1S4E6
uc9mjh85wqRCKjUf7tc-muXOCngiakRvAcxH1oWsJkmVM



Prezentacja w https://app.genial.ly/dashboard

https://view.genial.ly/5f6705a379626a0d7128e4de/presentati
on-umiejetnosci-idealnego-pracownika-w-zmiennych-czasach



WARTOŚCI

• https://learningapps.org/10123636?fbclid=IwAR38aw3qF1S4E6uc9mjh85w
qRCKjUf7tc-muXOCngiakRvAcxH1oWsJkmVM



Ewaluacja

https://wordwall.net/pl/resource/419212/z-czym-wychodz%c4%99-z-zaj%c4%99%c4%87



https://quickdraw.withgoogle.com/
ćwiczenie np. do rozpoznawania atrybutów zawodowych



BAZA ĆWICZEŃ online DLA DORADCÓW 
ZAWODOWYCH

• Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile

• zrealizowane w aplikacji LearningApps.org.

• Jest to multimedialne narzędzie w formie małych interaktywnych modułów edukacyjnych 
w formie quizów, krzyżówek, rozsypanek, dopasowań. Adresowane są do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Celem tego 
narzędzia jest poznanie siebie, swoich cech, potencjału, świata zawodów, elementów wejścia na rynek pracy, oraz kreowanie pozytywnego 
myślenia dotyczącego zawodów rzemieślniczych. 

• Link do modułu 

• https://learningapps.org/index.php?category=90&subcategory=36806&s=

•

• Atrubuty rzemiosła https://learningapps.org/10312207

• Branże zawodowe https://learningapps.org/10451707

• Orientacja szkolna https://learningapps.org/10543681

• Umiejętności cz.1 https://learningapps.org/10148224

• Temperament https://learningapps.org/10840885

• Zdolnościhttps://learningapps.org/10997320

• Wartości https://learningapps.org/10123636

• Rzemieślnicy w milionerach https://learningapps.org/10018864

• Krzyżówka o zawodach https://learningapps.org/9967567

http://learningapps.org/?fbclid=IwAR38aw3qF1S4E6uc9mjh85wqRCKjUf7tc-muXOCngiakRvAcxH1oWsJkmVM
https://learningapps.org/index.php?category=90&subcategory=36806&s&fbclid=IwAR38aw3qF1S4E6uc9mjh85wqRCKjUf7tc-muXOCngiakRvAcxH1oWsJkmVM
https://learningapps.org/10312207?fbclid=IwAR38aw3qF1S4E6uc9mjh85wqRCKjUf7tc-muXOCngiakRvAcxH1oWsJkmVM
https://learningapps.org/10451707?fbclid=IwAR38aw3qF1S4E6uc9mjh85wqRCKjUf7tc-muXOCngiakRvAcxH1oWsJkmVM
https://learningapps.org/10543681?fbclid=IwAR38aw3qF1S4E6uc9mjh85wqRCKjUf7tc-muXOCngiakRvAcxH1oWsJkmVM
https://learningapps.org/10148224?fbclid=IwAR38aw3qF1S4E6uc9mjh85wqRCKjUf7tc-muXOCngiakRvAcxH1oWsJkmVM
https://learningapps.org/10840885?fbclid=IwAR38aw3qF1S4E6uc9mjh85wqRCKjUf7tc-muXOCngiakRvAcxH1oWsJkmVM
https://learningapps.org/10997320?fbclid=IwAR38aw3qF1S4E6uc9mjh85wqRCKjUf7tc-muXOCngiakRvAcxH1oWsJkmVM
https://learningapps.org/10123636?fbclid=IwAR38aw3qF1S4E6uc9mjh85wqRCKjUf7tc-muXOCngiakRvAcxH1oWsJkmVM
https://learningapps.org/10018864?fbclid=IwAR38aw3qF1S4E6uc9mjh85wqRCKjUf7tc-muXOCngiakRvAcxH1oWsJkmVM
https://learningapps.org/9967567?fbclid=IwAR38aw3qF1S4E6uc9mjh85wqRCKjUf7tc-muXOCngiakRvAcxH1oWsJkmVM


INNE PROPOZYCJE 



Gry na doradztwo zawodowe na podstawie informacji o zawodach z Mapy Karier –
"Jaki to zawód?". Autorem jest  Łukasz Wolanin. 

serwis educaplay.com do tworzenia gier on-line

• http://www.uczfajnie.pl/2020/04/wasne-gry-edukacyjne-on-line.html?fbclid=IwAR38aw3qF1S4E6uc9mjh85wqRCKjUf7tc-
muXOCngiakRvAcxH1oWsJkmVM



propozycje 
• Coaching on line

https://learningapps.org/display?v=parfsxboj20



METODY PROJEKCYJNE
• https://www.facebook.com/SpecBabka/videos/1406640229535725

https://www.facebook.com/SpecBabka/videos/310589283724605



https://www.points-of-you.com/play/welcome





MIEJSCE DO UTWORZENIA PORTFOLIO

https://mojeportfolio.ibe.edu.pl/?fbclid=IwAR38a
w3qF1S4E6uc9mjh85wqRCKjUf7tc-
muXOCngiakRvAcxH1oWsJkmVM



TESTY ONLINE

• https://www.16personalities.com/pl/darmowy-test-osobowosci

https://www.idrlabs.com/pl/test.php?fbclid=IwAR0MqnliFqkST
JNS_udaL28VLk2d_AtvnlXqwjLyh46ziE8sc2ZIqOCujJs

Sprawdź swój dominujący rodzaj inteligencji. 
link do testu: https://www.focus.pl/artykul/test-inteligencji-wielorakich?page=1

TEST INTELIGENCJI WIELORAKICH

https://www.focus.pl/artykul/test-inteligencji-wielorakich?page=1


Warsztat zdalnego doradcy
• https://www.facebook.com/GIGadgets.Fans/videos/328131018516150

https://www.facebook.com/GIGadgets.Fans/videos/328131018516150


Dziękuję za uwagę!

• dr Monika Mazur-Mitrowska

• monika.mazur.mitrowska@mscdn.edu.pl

• FB Nika Mitrowska

• FB Do-Za inspiracji Pasja Rozwój Doradztwo Zawodowe

mailto:monika.mazur.mitrowska@mscdn.edu.pl
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Ilustracje – zasoby otwarte

• https://pixabay.com/

https://pixabay.com/

