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Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji 

 jest publiczną placówką oświatową prowadzącą działalność w 

zakresie specjalistycznej pomocy psychologicznej, 

pedagogicznej i logopedycznej, doradztwa zawodowego oraz 

doskonalenia nauczycieli,  

 cel - kompleksowe wspomagane szkół oparte na diagnozie 

potrzeb, planowaniu procesu wsparcia oraz towarzyszeniu 

szkole we wprowadzaniu zmian i ewaluacji efektów. 

 

 Miejskie placówki oświatowe objęte są wsparciem 

Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji między innymi w 

zakresie szeroko pojętego doradztwa zawodowego.  



jako system profesjonalnego 
przygotowania do wejścia na 

rynek pracy 



Poradnictwo zawodowe  

 proces doradzania, w którym doradca 
zawodowy pomaga klientowi w osiągnięciu lepszego 
zrozumienia siebie samego w odniesieniu 
do środowiska pracy, aby umożliwić realny wybór lub 
zmianę zatrudnienia albo osiągnięcie właściwego 
przystosowania zawodowego. 





Potrzeby w zakresie DZ w placówkach 
oświatowych w Łomży: 

 usytuowania profesjonalnej pomocy z zakresu DZ 
blisko ucznia - w placówce oświatowej (szkole, 
bursie), 

 udzielania uczniom pomocy w wyborze i selekcji 
informacji dotyczących instytucji kształceniowych i 
rynku pracy, 

 działań w zakresie planowania wspólnie z uczniem 
jego kariery zawodowej. 

 



 kształtowanie odpowiednich postaw, zachowań, umiejętności i 
wiedzy młodzieży, 

 lepsze przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek pracy, 

 lepsze /dynamiczne i elastyczne/ dopasowanie ludzi do 
zawodów zapewniające m.in. mniejszą fluktuacje kadr, 
zmniejszoną konieczność przekwalifikowań,  większą 
efektywność w pracy, większą ilość sukcesów w zawodzie, 
mniejszą ilość bezrobotnych, 

 lepsze dopasowanie kompetencji zasobów ludzkich do potrzeb 
rynku pracy, 

 

Korzyści (efekty)  jakie niesie ze sobą DZ  
prowadzone przez ŁCRE: 



Korzyści (efekty)  jakie niesie ze sobą DZ  
prowadzone przez ŁCRE: 

 wzrost mobilności zawodowej absolwentów, 

 wyrównywanie szans na rynku pracy, 

 właściwe ukierunkowanie i wsparcie samozatrudnienia 
/rozwijanie kompetencji do osiągnięcia w nim sukcesu/, 

 systemowe nawiązanie lokalnego trójstronnego dialogu 
pomiędzy pracodawcami, edukacją i władzami 
samorządowymi, 

 zapewnienie bardziej kompleksowego rozwiązania problemów 
z młodzieżą należącą do tzw. kategorii szczególnego ryzyka w 
tym zagrożonych marginalizacją społeczną. 

 



Jak to wygląda w praktyce? 



Doradztwo zawodowe w przedszkolach, szkołach i 
bursach szkolnych 

 Doradcy zawodowi przekazują uczniom 
informacje, służą radą i pomocą w zakresie 
kreowania kariery edukacyjno-zawodowej 
(edukacji, szkoleń i przyszłej pracy).  

 

 Pracują z szerokim gronem odbiorców ich usług, 
od 5-letnich dzieci do uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych oraz ich nauczycielami i 
rodzicami.  
 



Doradztwo zawodowe  
w łomżyńskich przedszkolach, szkołach 

i bursach szkolnych 



Zajęcia doradcze 
 Przedszkola 

 Szkoły podstawowe  (klasy VII i VIII) 

 Gimnazja  

 Szkoły ponadgimnazjalne/ponadpodstawowe 

 Bursy szkolne 

Konsultacje indywidualne i online 
 dla uczniów 

 dla ich rodziców 

 dla nauczycieli 



Spotkania z rodzicami 
 grupowe  

 indywidualne  

Spotkania z nauczycielami 
 grupowe (rady pedagogiczne) 

 indywidualne 



Sesje poradnictwa edukacyjno-zawodowego 
"Doskonalenie w sieci" 

Goście: 
• psycholodzy i pedagodzy łomżyńskich placówek oświatowych 
• Państwowa Straż Pożarna 
• Centrum Pieczy Zastępczej 
• Psycholog 
• Kurator sądowy 
• Powiatowy Urząd Pracy 
• Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień 
• Podlaskie Forum Doradztwa Kariery 



Miejska Giełda Szkół  
Ponadpodstawowych i Ponadgimnazjalnych 

Pomoc w 
wyborze 
szkoły 

„średniej” 



„Giełda pomysłów na życie” w III LO 

Pomoc w 
wyborze 
szkoły 

wyższej 



Konkurs „Mam pomysł na 
biznes w Łomży” 

 

Kształtowanie postaw 
przedsiębiorczych 



Konkurs „Stare zawody”, 
„Rzemiosło w Łomży i okolicach” 

Kształtowanie postaw szacunku do 
przeszłości 



Quiz zawodoznawczy 
Rywalizacja 
– konkurs 

wiedzy 



Konkurs plastyczny 
„Mój wymarzony zawód”, 

„Zawody moich rodziców”, 
„Zawody w Łomży 600 lat temu”. 



Konkurs patriotyczny „Kto Ty jesteś?” 

 

Kształtowanie 
postaw 

patriotycznych 



Goście na lekcjach doradczych 

 



„Erasmus+ students in Łomża’s schools”  
(„Studenci Erasmus+ w łomżyńskiej szkole”) 
 



Akademia Sześciolatka 



Szkolenia 
 



Dyżury w Łomżyńskiej Społecznej Radzie ds. 
Osób z Niepełnosprawnością 



Wystawa prac plastycznych MDK DŚT w ŁCRE 
 



Święto MPK w Łomży 
 



Łomżyńskie Centrum Kompetencji 



Centrum Kompetencji w ŁCRE 
Łomżyńskie Centrum Kompetencji 

Doradcy zawodowi pracują nad koncepcją utworzenia w 
ŁCRE miejsca, które kompleksowo zaspokoiłoby 
potrzeby edukacyjno-doradcze uczniów na wzór 
ośrodków funkcjonujących w Polsce  

(Centrum Kompetencji w Białymstoku i Akademia 
Talentów w Gdańsku).  

 



Łomżyńskie Centrum Kompetencji 
Centrum specjalistycznych usług poradnictwa 
zawodowego obejmować będzie: 

 badanie kompetencji psychologicznych,  

 badanie możliwości fizycznych, 

 doradztwo ergonomiczne,  

sfinalizowane  

 kompleksową poradą edukacyjno-zawodową. 



Łomżyńskie Centrum Kompetencji 

Cel powstania ŁCK: 

diagnoza kompetencji psychologicznych ucznia 
potrzebnych przy wykonywaniu zawodów włączonych 
do wybranej przez niego roli zawodowej. 

 

Identyfikacja kompetencji zawodowych służyć ma 
określeniu dopasowania ucznia do wybranego 
zawodu oraz wskazania zakresu rozwoju 
wymaganego do optymalnego dopasowania się do 
pełnienia danej roli zawodowej. 

 



Badanie i ocena kompetencji psychologicznych 

odbywać się będzie na podstawie: 

praktycznych zadań diagnostycznych 
wykonywanych przez ucznia z 
wykorzystaniem rekwizytów (tzw. próbek 
pracy) pod nadzorem doradcy 
zawodowego.  



Badanie i ocena możliwości fizycznych oraz 
doradztwo ergonomiczne 

odbywać się będzie: 

z wykorzystaniem systemu oceny zdolności 
funkcjonalnej ucznia w przystosowanym do 
tego pomieszczeniu.  

 

Uczeń będzie mógł skorzystać z porady 
edukacyjno-zawodowej w poszczególnych 
strefach zawodowych. 

 



Łomżyńskie Centrum Kompetencji 

Usługi będą świadczone przez: 

 doradców zawodowych ŁCRE, 

 fizjoterapeutę (terapeutę zawodowego), 

 we współpracy z regionalnymi pracodawcami. 

 



Cel łomżyńskiego systemu doradztwa 
zawodowego 

 kompleksowa obsługa według trzech etapów 
planowania drogi edukacyjno-zawodowej. 



Etap pierwszy planowania drogi 
edukacyjnej – poznanie siebie 

 zidentyfikowanie: 

 zainteresowań 

 umiejętności 

 uzdolnień 

 stanu zdrowia 



Etap drugi planowania drogi 
edukacyjnej – poznanie: 

 dróg edukacji 

 świata zawodów 

 zawodów, których wykonywanie daje szanse zatrudnienia 



Etap trzeci planowania drogi edukacyjnej 
– planowanie kariery czyli jak zrealizować 
marzenia? 

 

 kształtowanie umiejętności wykorzystania informacji 

 kształtowanie umiejętności planowania  

i podejmowania decyzji 

 poznanie metod poszukiwania pracy 

 tworzenie własnego portfolio pod kierunkiem doradcy 

zawodowego 



PODSUMOWANIE 

łomżyński model doradztwa zawodowego - przykład 

dobrej praktyki w regionie 

 funkcjonuje na miarę swych możliwości,  

 próbuje aktywnie wspierać młodych ludzi w wyborach 

edukacyjno-zawodowych,  

 angażuje w tym celu środowisko oświatowe, 

samorządowe oraz lokalnych przedsiębiorców. 

 

Przed nami jeszcze wiele wyzwań, którym podołamy 

dzięki współpracy i systemowemu dialogowi z 

partnerami.  



Anna Borawska 

doradca zawodowy ŁCRE 

Zapraszamy 
do korzystania z naszych usług  


