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WSTĘP 
Publikacja "Poradnictwo zawodowe w kształceniu obowiązkowym" obejmuje opisy systemów 
poradnictwa szkolnego i zawodowego w poszczególnych krajach europejskich wraz z krótką 
prezentacją organizacji kształcenia obowiązkowego w każdym omawianym kraju. Informacje 
dotyczące poradnictwa obejmują w szczególności główne cele, podstawy prawne, podział 
obowiązków administracyjnych pomiędzy podmioty odpowiedzialne za poradnictwo, 
omówienie elementów poradnictwa zawodowego w programach nauczania, kontakty ze 
światem zawodowym (w tym miejsce praktyk zawodowych w strukturze programu 
nauczania) oraz instytucje odpowiedzialne za usługi poradnictwa i udzielanie informacji 
w tym zakresie. Publikacja przedstawia także informacje dotyczące szkolenia i kwalifikacji 
wymaganych od doradców zawodowych pracujących w szkołach i w innych instytucjach. Do 
każdego opisu krajowego załączono również listę stron internetowych poświęconych 
poradnictwu zawodowemu. 

Publikacja powstała dzięki zaangażowaniu krajowych biur Eurydice, przedstawicieli sieci 
CEDEFOP ReferNet oraz EUROGUIDANCE. 





Spis treści 

SPIS TREŚCI 
WSTĘP................................................................................................................... 3 
SPIS TREŚCI ......................................................................................................... 5 
AUSTRIA ................................................................................................................ 7 
BELGIA (WSPÓLNOTA FLAMANDZKA) ............................................................. 13 
BELGIA (WSPÓLNOTA FRANCUSKA) ............................................................... 23 
BELGIA (WSPÓLNOTA NIEMIECKOJĘZYCZNA) ............................................... 31 
BUŁGARIA ........................................................................................................... 39 
CYPR.................................................................................................................... 45 
DANIA................................................................................................................... 51 
ESTONIA.............................................................................................................. 55 
FINLANDIA........................................................................................................... 61 
FRANCJA ............................................................................................................. 67 
GRECJA ............................................................................................................... 73 
HISZPANIA........................................................................................................... 81 
HOLANDIA ........................................................................................................... 89 
IRLANDIA ............................................................................................................. 95 
ISLANDIA ........................................................................................................... 101 
LIECHTENSTEIN ............................................................................................... 105 
LITWA................................................................................................................. 109 
LUKSEMBURG................................................................................................... 119 
ŁOTWA............................................................................................................... 123 
MALTA................................................................................................................ 129 
NIEMCY.............................................................................................................. 141 
NORWEGIA........................................................................................................ 147 
POLSKA ............................................................................................................. 151 
PORTUGALIA .................................................................................................... 159 
REPUBLIKA CZESKA ........................................................................................ 169 
RUMUNIA........................................................................................................... 175 
SŁOWACJA........................................................................................................ 181 
SŁOWENIA......................................................................................................... 187 
SZWECJA .......................................................................................................... 191 
WĘGRY .............................................................................................................. 197 
WŁOCHY............................................................................................................ 203 
ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO (ANGLIA, WALIA I IRLANDIA PÓŁNOCNA)... 213 
ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO (SZKOCJA) ..................................................... 227 

 5





Austria 

AUSTRIA 

Rok szkolny 2007/08 

Kształcenie jest obowiązkowe dla uczniów w wieku od 6 do 15 lat. Obejmuje ono naukę 
w szkole podstawowej (Volksschule), szkole średniej i stopnia oraz pierwszy rok szkoły 
średniej II stopnia. Po 4 klasach szkoły podstawowej dzieci w wieku 10 lat przechodzą do 4-
letniej szkoły średniej i stopnia w zależności od wyników nauczania w ostatniej klasie 
Volksschule. Proponowane są dwie możliwości: Allgemeinbildende höhere Schule (naukowa 
ogólnokształcąca szkoła średnia i stopnia) lub Hauptschule (ogólnokształcąca szkoła 
średnia i stopnia). Następnie uczniowie mogą przejść do różnego typu szkół średnich II 
stopnia (ogólnokształcących, techników lub zawodowych). Pierwszy rok nauki w szkole 
średniej II stopnia (w wieku 15 lat) jest obowiązkowy. Niniejszy opis nie obejmuje organizacji 
poradnictwa zawodowego w tej klasie. Zdecydowaliśmy się nie brać jej pod uwagę 
w przypadku państw, w których kształcenie obowiązkowe wykracza poza poziom szkoły 
średniej i stopnia, ponieważ trudno znaleźć precyzyjne informacje dotyczące jednego roku 
i różnych ścieżek dostępnych na poziomie szkół średnich II stopnia.  

PODSTAWY PRAWNE I CELE KRAJOWE 
Regulacje prawne dotyczące edukacji (Ustawa o edukacji szkolnej z 1974 r.) zakładają, że 
wszyscy młodzi ludzie muszą odebrać wykształcenie i szkolenie ukierunkowane na ich 
przyszłą karierę zawodową, a do zadań edukacyjnych szkół należy przygotowanie uczniów 
do podejmowania decyzji związanych z przyszłym wyborem zawodu. Stwierdza się, że 
wszystkie szkoły mają obowiązek zapewnić uczniom usługi poradnictwa na temat 
dostępnych i zalecanych ścieżek zgodnie z ich zainteresowaniami i wynikami, zwłaszcza w 4 
i 8 roku nauki (w obu typach szkół średnich). 

PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE 

Federalne Ministerstwo Edukacji, Sztuki i Kultury określa ramy prawne i mechanizmy 
w zakresie poradnictwa zawodowego, które należy wdrożyć. Za realizację tej polityki 
i udostępnianie różnych usług poradnictwa zgodnie ze swoimi potrzebami odpowiadają 
prowincje i regiony. Zależnie od typu podejmowanych działań służby te podlegają 
regionalnej radzie ekonomicznej i społecznej, regionalnym władzom oświatowym, 
podmiotom odpowiedzialnym za służbę zdrowia itp. 

Wdrażanie narodowej polityki zatrudnienia Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Pracy 
oraz udostępnianie młodym ludziom informacji, usług poradnictwa i opieki psychologicznej 
należy do obowiązków Federalnych Służb Zatrudnienia (Arbeitsmarktservice Österreich – 
AMS). Dostęp do ich usług jest dla wszystkich bezpłatny, w tym dla młodzieży objętej 
kształceniem obowiązkowym. Służby zlecają realizację niektórych usług poradnictwa różnym 
podmiotom, a te z kolei mogą podpisywać umowy z prywatnymi doradcami. 

Inne ministerstwa – Ministerstwo Spraw Socjalnych i Ochrony Konsumentów oraz 
Ministerstwo Rolnictwa, Leśnictwa, Środowiska i Zasobów Wodnych – przede wszystkim 
udzielają młodym ludziom informacji na temat praktyk i szkoleń, pracy w okresie wakacji 
oraz programów wspierających. 
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Ministerstwa współpracują ze sobą, a oferowane przez nie usługi są skoordynowane. 

Wdrażanie innych działań poradnictwa zawodowego w szkołach oraz jego jakość należy do 
zakresu odpowiedzialności dyrektorów szkół i kompetentnych władz (na przykład 
przewodniczących regionalnych rad edukacyjnych lub inspektorów regionalnych). 

PORADNICTWO ZAWODOWE W PROGRAMIE NAUCZANIA 

„Poradnictwo zawodowe” jest integralną częścią krajowego programu nauczania wszystkich 
uczniów na etapie siódmego i ósmego roku nauki (szkoła średnia i stopnia). Szkoły mogą 
realizować to zagadnienie jako osobny przedmiot lub włączyć do innych przedmiotów 
obowiązkowych, takich jak język niemiecki, geografia i ekonomia, języki obce, matematyka, 
nauki ścisłe, religia itp. 

Na przedmiot ten poświęcane są 32 godziny rocznie. Uczą go nauczyciele, którzy nie są 
wyspecjalizowani w poradnictwie. Za ten przedmiot uczniowie nie otrzymują ocen.  

Celem jest pomoc uczniom w rozwoju umiejętności potrzebnych do podjęcia decyzji 
dotyczących przyszłego wyboru zawodu i dostarczenie im informacji o ich możliwościach 
i ścieżkach edukacji wyższej. Przedmiot ten skłania także uczniów do refleksji nad ich 
głównymi zainteresowaniami i umiejętnościami, a także przemyśleń na temat przyszłego 
życia osobistego i zawodowego. 

Miejsce praktyk w strukturze programu nauczania 

Program nauczania daje uczniom możliwość nawiązania kontaktów ze światem zawodowym 
poprzez praktyki w firmach lub spotkania z przedstawicielami świata zawodowego. (Na 
zajęcia pozaszkolne poświęcone indywidualnej orientacji zawodowej uczniów można 
przeznaczyć do 5 dni rocznie. Wymagana jest zgoda wychowawcy klasy – Ustawa 
o edukacji szkolnej §13b, obowiązująca od 1 stycznia 2005 r.) 

INNE RODZAJE DZIAŁAŃ I  USŁUG PORADNICZYCH 

Kontakty ze światem zawodowym 

Zobacz wyżej.  

Usługi poradnictwa w szkołach 

Oprócz poradnictwa zawodowego objętego programem nauczania wszystkie szkoły średnie 
zatrudniają doradców (nauczycieli, którzy przeszli specjalne szkolenie). Udzielają oni 
indywidualnej pomocy uczniom i ich rodzicom, łącząc poradnictwo zawodowe i wsparcie 
w dziedzinie psychologii pedagogicznej z informacjami o dostępnych ścieżkach.  

Poradnictwo jest bezpłatne i dobrowolne. Godziny, w których odbywa się poradnictwo, są 
ogłaszane, a młodzi ludzie mogą skorzystać z tych usług zgodnie ze swoimi indywidualnymi 
potrzebami bez konieczności wcześniejszego umawiania się lub dzwonienia. 

Oprócz indywidualnego kontaktu z uczniami doradcy organizują seminaria i prezentują 
projekty w klasie. 

Doradcy mogą korzystać z pomocy regionalnych/centralnych służb poradnictwa 
zawodowego oraz psychologiczno-pedagogicznego (Schulpsychologie-Bildungsberatung). 
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Austria 

Usługi te włącza się do systemu szkolnego – są one świadczone przez wykwalifikowanych 
psychologów, którzy zajmują się osobistymi, emocjonalnymi i edukacyjnymi trudnościami 
uczniów oraz ich problemami w zakresie poradnictwa zawodowego. Oferują uczniom pomoc 
psychologiczną, stawiają diagnozy i służą konsultacjami w przypadku problemów 
związanych z podejmowaniem decyzji o wyborze zawodu. Udzielają też informacji na temat 
ścieżek dostępnych w ramach systemu szkolnictwa. 

Ponadto jeśli chodzi o zaspokajanie specjalnych potrzeb uczniów w dziedzinie poradnictwa 
zawodowego (dotyczy to konkretnych grup, takich jak dziewczęta, uczniowie, których 
językiem ojczystym nie jest niemiecki, lub uczniowie ze specjalnymi potrzebami), szkoły 
średnie mogą organizować różne działania i korzystać z pomocy wyspecjalizowanych 
instytucji. 

Usługi poradnictwa poza szkołą 

Poradnictwem zawodowym w sektorze zatrudnienia zajmują się placówki Federalnych Służb 
Zatrudnienia (AMS) i sieć 52 wyspecjalizowanych ośrodków poradnictwa zawodowego 
(Berufsinformationszentren – BIZ), którymi zarządza AMS. Kadry AMS łączą poradnictwo 
zawodowe z innymi formami pomocy przy zatrudnieniu, takimi jak praktyki. Niektóre usługi 
są zlecane organizacjom, które mogą zatrudniać prywatnych doradców. Tego typu służby 
organizują grupowe kursy poradnictwa, skupiając się na technikach szukania pracy 
i planowaniu kariery oraz na umiejętnościach osobistych i społecznych. Zwracają się do nich 
uczniowie, którzy chcą otrzymać porady w sprawie przyszłej kariery zawodowej.  

KWALIFIKACJE DORADCÓW 

W szkołach 

Nauczyciele prowadzący przedmiot „poradnictwo zawodowe” nie przechodzą specjalnego 
szkolenia, ale muszą dysponować wiedzą na temat dostępnych ścieżek edukacyjnych na 
szczeblu regionalnym, używać technologii komunikacyjnych i informacyjnych, być osobami 
komunikatywnymi, otwartymi na uczniów i umiejącymi motywować młodych ludzi. 

Doradcami są nauczyciele, którzy przeszli specjalne szkolenie w Pädagogische 
Hochschulen (pedagogiczne szkoły wyższe) o wartości 12 punktów ECTS (4-5 semestrów 
szkolenia w pracy).  

Jakość ich pracy zapewniają oficjalne standardy, które określają zadania, treści nauczania 
i obowiązek uczestniczenia w kształceniu ustawicznym. Treści tego kształcenia różnią się 
w zależności od landu. Służby psychologii szkolnej (Schulpsychologie-Bildungsberatung) 
prowadzą szkolenia i kursy kształcenia ustawicznego, służą też profesjonalnym wsparciem 
doradcom. 

Osoby świadczące usługi psychologiczne w szkole muszą mieć ukończone studia 
w zakresie psychologii lub pedagogiki, bez szczególnych wymagań co do szkoleń 
w dziedzinie poradnictwa zawodowego. 

W innych placówkach poradnictwa 

Wszystkie osoby zajmujące się poradnictwem zatrudnione (na niepełny etat) w AMS 
uczestniczą we wstępnym kursie doskonalenia zawodowego (trwającym 6 miesięcy, 

 9



Poradnictwo zawodowe w kształceniu obowiązkowym w Europie 
 

w pełnym wymiarze godzin). Jedna jego sekcja poświęcona jest poradnictwu zawodowemu. 
Kolejne szkolenia trwają w każdym roku półtora tygodnia (dalsze szkolenie nie musi 
bezpośrednio dotyczyć poradnictwa zawodowego).  

Celem podniesienia jakości usług poradnictwa zawodowego świadczonych przez 
podwykonawców AMS założono w 2001 r. stowarzyszenie doradców (które opracowało swój 
kodeks etyczny).  

Aby poprawić na szczeblu krajowym wymianę doświadczeń między różnymi osobami 
pracującymi na tym polu, stworzono internetową platformę dla doradców (www.bib-
infonet.at). 

WSPÓŁPRACA MIĘDZY SZKOŁAMI, PRACODAWCAMI, RODZICAMI I 
INNYMI PODMIOTAMI 

Szkoły często współpracują z rodzicami, absolwentami, przedstawicielami instytucji 
szkolnictwa wyższego i pracodawcami. Nie ma odrębnych podstaw prawnych dla tego typu 
inicjatyw, ale są one często zawarte w projektach edukacyjnych i polityce zapewniania 
jakości kształcenia, opracowywanych przez każdą szkołę. 

Na przykład, w Styrii założono regionalną sieć, która ma wspierać integrację zawodową 
młodych ludzi. w jej skład wchodzą przedstawiciele władz samorządowych Styrii, władz 
oświatowych, organizacji pracodawców, różnych firm, związków zawodowych i państwowych 
służb zatrudnienia. 

DOSTĘP DO INFORMACJI NA TEMAT PORADNICTWA ZAWODOWEGO 
Informacje na temat poradnictwa zawodowego dla ludzi młodych i osób dorosłych są 
rozpowszechniane za pomocą wszelkiego rodzaju standardowych środków (takich jak 
broszury informacyjne, opisy programów szkoleniowych, filmy wideo i inne, płyty CD-ROM, 
interaktywne usługi komputerowe, bazy danych o rynku pracy i dostępnych szkoleniach 
internetowych oraz liczne strony internetowe). Zawarte w nich informacje są 
przygotowywane i rozpowszechniane pod auspicjami władz krajowych i samorządowych. 
Ministerstwo Edukacji, Kultury i Sztuki założyło platformę koordynującą tworzenie informacji 
dotyczących poradnictwa zawodowego. 

Ośrodki informacji zawodowej (BIZ) działające pod auspicjami AMS dają swoim 
użytkownikom możliwość przeprowadzenia testów oraz udostępniają informacje zawodowe 
za pośrednictwem stron internetowych (www.learn4life.at, www.berufsinfo.at). Na przykład 
ośrodki informacji zawodowej (BIZ) wiedeńskiej Izby Handlowej realizują projekt, oferujący 
dostęp do bogatych zasobów informacji drukowanych na temat różnych zawodów, także 
w formacie cyfrowym (www.biwi.at). w celu poszerzenia oferty i ułatwienia dostępu młodym 
ludziom zorganizowano sieć pracodawców, z którymi młodzi ludzie mogą porozmawiać 
indywidualnie. 

Projekt „Znajdź pracę” (Berufsfindungsbegleiter) ma ułatwiać młodym ludziom dostęp do 
informacji na temat szkół zawodowych i staży oraz kontaktów z przedsiębiorstwami. 
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Źródła internetowe 

Federalne Służby Zatrudnienia: www.ams.or.at  

Federalne Ministerstwo Gospodarki i Pracy: www.bmwa.gv.at  

Federalne Ministerstwo Edukacji, Kultury i Sztuki: www.bmukk.gv.at  

Departament psychologii edukacyjnej i poradnictwa: 
www.bmukk.gv.at/schulen/service/psych/kontakte.xml  

Źródła 

1. Ronald G. Sultana, Guidance policies in the knowledge society. Trends, challenges and 
responses across Europe (Zasady poradnictwa w społeczeństwie informacyjnym. 
Tendencje, wyzwania i reakcje na terenie Europy), raport podsumowujący CEDEFOP, 
seria CEDEFOP Panorama, 85, Luksemburg, Biuro Urzędowych Publikacji Wspólnot 
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employment (Poradnictwo i opieka psychologiczna w nauczaniu, karierze  
zawodowej i zatrudnieniu), dokument dostępny pod adresem: 
www.trainingvillage.gr/etv/Information_resources/NationalVet/Thematic. 

3. Eurybase, Eurydice. 

4. Career Guidance and Public Policy: Bridging the Gap (Poradnictwo zawodowe i polityka 
państwowa: wypełnianie luki), OECD 2004.  

 

 11





Belgia (Wspólnota Flamandzka) 

BELGIA (WSPÓLNOTA FLAMANDZKA) 

Rok szkolny 2007/08 

Kształcenie w pełnym wymiarze godzin jest obowiązkowe dla uczniów w wieku od 6 do 15-
16 lat. Obejmuje ono 6 lat szkoły podstawowej (lager onderwijs) oraz pierwsze 3 lata 
edukacji na poziomie średnim (secundair onderwijs). Szkoły średnie są podzielone na 3 
dwustopniowe poziomy. Pierwszy poziom ma charakter ogólny (z rozróżnieniem poziomu 
pierwszego a i poziomu pierwszego B). Dwa następne to edukacja ogólna, techniczna, 
zawodowa lub artystyczna, zgodnie z wyborem dokonanym przez ucznia. Poradnictwo 
związane z różnymi ścieżkami kształcenia jest zapewniane zwłaszcza w momencie przejścia 
do szkoły średniej, przy przejściu na drugi poziom szkoły średniej (uczniowie w wieku 14 lat) 
oraz pod koniec trzeciego poziomu szkoły średniej.  

PODSTAWY PRAWNE I CELE KRAJOWE 
Poradnictwo edukacyjne i zawodowe jest uwzględnione i zdefiniowane w przepisach 
prawnych Wspólnoty Flamandzkiej w sposób bardzo ogólny. Włącza się je w działania 
związane z edukacją, szkoleniami i zatrudnieniem, realizując za pomocą różnych środków 
w zależności od grupy docelowej. 

Rząd flamandzki, partnerzy społeczni i szkoły podejmują wspólne wysiłki na rzecz 
całościowego podejścia do rozwijania talentów we Flandrii. Zbliżanie teorii do praktyki to 
jeden z celów podejmowanych działań opisanych w „Agendzie kompetencji 2010”, 
inicjatywie podjętej przez flamandzkie Ministerstwo Pracy oraz Ministerstwo Edukacji 
i Szkoleń. Wymieniono w niej 10 priorytetów, które mają przyczynić się do zbadania, 
rozwinięcia, rozpoznania i realizacji możliwości uczniów, a także osób zatrudnionych, 
bezrobotnych oraz znajdujących się poza systemem edukacji, pracodawców i organizacji 
pracowniczych. 

Podjęte przez uczniów studia w znacznych stopniu determinują wybór ścieżki kariery 
zawodowej, a co za tym idzie – ich szanse na rynku pracy. z tego względu opracowano kilka 
rodzajów działań wspierających uczniów i ich rodziców w podjęciu dobrze uzasadnionego 
wyboru studiów i ścieżki kariery. Istotnym nowym elementem są działania podejmowane we 
współpracy ze światem zawodowym. 

Do działań wymagających bliższej współpracy między szkołami a rynkiem pracy należą: 

• przemyślenie kwestii edukacji w niepełnym wymiarze godzin w celu pełnego 
zagospodarowania czasu wszystkich uczniów; 

• stworzenie większych możliwości zdobycia doświadczenia w sektorze prywatnym, 
publicznym i niekomercyjnym dzięki podpisaniu porozumień z określonymi sektorami 
rynku pracy; 

• publikacja przewodnika Nauczanie jakościowe w miejscu pracy (2008), zawierającego 
praktyczne wskazówki ogólne, które można zastosować do dowolnych form uczenia 
wszelkich przedmiotów w każdym sektorze. 
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Dekret o równym dostępie do edukacji (Gelijke OnderwijsKansen – GOK) z 20 czerwca 2002 
r. (opublikowany w belgijskim dzienniku urzędowym z 14 września 2002 r.), z kilkoma 
zmianami wprowadzonymi przez dekrety z 14 lutego 2003 r., 30 kwietnia 2004 r., 7 maja 
2004 r. i 15 czerwca 2005 r., gwarantuje przeznaczenie dodatkowych środków na 
poradnictwo dla określonych grup (takich jak uczniowie ze środowisk społecznie 
upośledzonych, których językiem ojczystym nie jest flamandzki) w okresie uczęszczania do 
szkoły.  

Dekret regulujący funkcjonowanie ośrodków poradnictwa dla uczniów (CLB) z 1 grudnia 
1998 r. (opublikowany w belgijskim dzienniku urzędowym z 10 kwietnia 1999 r.) wprowadza 
zasadę przestrzegania przez te placówki wymagań jakościowych, dotyczących efektywności 
działalności i respektowania praw innych osób (ochrona prywatności, dostęp do informacji 
itp.), a także szybkiego podejmowania współpracy z zainteresowanymi podmiotami.  

Regulacje prawne nadają także dużą wagę związkom między edukacją a rynkiem pracy. 
w roku 2006 Ministerstwo Edukacji i Szkoleń oraz Ministerstwo Gospodarki opracowały plan 
działań „Edukacja na rzecz przedsiębiorczości”, którego celem jest przekazanie dzieciom 
perspektywy biznesowej i zainteresowanie ich podjęciem aktywności zawodowej.  

PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE 
Podejmowanie działań w zakresie poradnictwa zawodowego leży w gestii różnych 
ministerstw, zwłaszcza Ministerstwa Edukacji i Szkoleń, Ministerstwa Pracy i Ministerstwa 
Gospodarki (poradnictwo w zakresie przedsiębiorczości). Odpowiedzialność w tej dziedzinie 
jest także rozłożona między różne szczeble administracji oraz poszczególnych partnerów.  

Za poradnictwo dla uczniów objętych obowiązkiem szkolnym w największym stopniu 
odpowiadają ośrodki poradnictwa dla uczniów (CLB). Placówki te we współpracy ze 
szkołami zawierają umowy na świadczenie usług i podejmowanie innych działań związanych 
z poradnictwem edukacyjnym i zawodowym dla uczniów. 

Usługi organizowane przez Ministerstwo Pracy nie są kierowane do uczniów objętych 
kształceniem obowiązkowym. 

PORADNICTWO ZAWODOWE W PROGRAMIE NAUCZANIA 
Częścią kształcenia obowiązkowego jest ścieżka międzyprzedmiotowa „Nauka uczenia się”.  

W szkołach podstawowych brak jest poradnictwa edukacyjnego w pełnym tego słowa 
znaczeniu, dlatego cele „Nauki uczenia się” ograniczają się do zaprezentowania różnych 
podejść do kwestii uczenia się i wyszukiwania informacji. w szkołach średnich „Nauka 
uczenia się” obejmuje cele skupione na wyborze studiów i poradnictwie zawodowym. Cele te 
zostały rozłożone w rozrastającej się strukturze szkoły średniej podzielonej na 3 
dwustopniowe poziomy. Pierwszy poziom dwustopniowy ma wspólny dla wszystkich 
program nauczania, a w obrębie drugiego poziomu należy dokonać wyboru między 
kształceniem ogólnym a zawodowym. Ostatni poziom składa się z dwóch 
wyspecjalizowanych klas.  
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Na każdym poziomie ścieżki „Nauki uczenia się" celami są: 
Poziom pierwszy (cztery cele): uczniowie potrafią ocenić swoje zainteresowania i możliwości 
w celu dokonania wyboru nauki na poziomie drugim 
(www.ond.vlaanderen.be/dvo/english/corecurriculum/secondary/1grade/astream/learning.htm) 
Poziom drugi (cztery cele): uczniowie zyskują ogólną perspektywę możliwości edukacyjnych 
i zawodowych 
(www.ond.vlaanderen.be/dvo/english/corecurriculum/secondary/2grade/cross/learn.htm) 
Poziom trzeci (cztery cele): dokonując wyboru studiów lub ścieżki kariery zawodowej, uczniowie 
biorą pod uwagę swoje zainteresowania i możliwości 
(www.ond.vlaanderen.be/dvo/english/corecurriculum/secondary/3grade/cross/learn.htm). 

Szkoły decydują, jak włączyć ten obszar tematyczny do programu nauczania. w praktyce 
szkolny zespół doradczy pomaga placówkom w uwzględnieniu tej ścieżki 
międzyprzedmiotowej w programie nauczania. Podobną pomocą może także służyć ośrodek 
poradnictwa dla uczniów (CLB). Tego rodzaju międzyprzedmiotowe podejście do 
poradnictwa egzekwowane i kontrolowane jest za pomocą różnych środków: obowiązek 
zapewnienia przez szkoły koordynacji między programami nauczania a poradnictwem 
zawarty jest nie tylko w przepisach prawnych dotyczących kształcenia, ale także 
koordynacja ta jest jednym z kryteriów branych pod uwagę w ocenie szkół, dokonywanej 
przez kuratorium. Podejście to nabiera obecnie tak dużego znaczenia w definiowaniu 
poradnictwa, że szkoły dbają o jego stosowanie, a czasem staje się ono przedmiotem 
projektów i badań związanych z programem nauczania (testy, proeftuiten – 
www.ond.vlaanderen.be/proeftuinen). 

Miejsce praktyk w strukturze programu nauczania 

Jeśli chodzi o praktyki w kształceniu obowiązkowym we Flandrii, wiele informacji jest 
dostępnych jako część programu OECD analizującego działania związane z kształceniem 
zawodowym (VET). (Więcej informacji, zobacz OECD 2007, Vocational education and 
training – policy and innovation: proposal for work (Kształcenie i szkolenie zawodowe – 
zasady i innowacje: propozycje pracy), EDU/EDPC/CERI, 2007). 

Przy układaniu programu VET element kształcenia zawodowego i technicznego musi 
stanowić przynajmniej 25%. Przygotowano 8 programów spełniających tę zasadę. 

1. Regularne kształcenie na poziomie szkoły średniej – drugi stopień oraz pierwszy 
i drugi poziom trzeciego stopnia BSO (kształcenie na poziomie szkoły średniej 
zawodowej) 

Uczniowie mogą zacząć ten program w pełnym wymiarze godzin w wieku 14-15 lat 
i teoretycznie ma on trwać 4 lata. Po jego ukończeniu uzyskuje się świadectwo 
(studiegetuigschrift). Rząd flamandzki nie ustala proporcji szkoleń praktycznych w stosunku 
do kształcenia ogólnozawodowego. Określa zaś cele rozwojowe i końcowe, które muszą 
osiągnąć uczniowie. Oprócz szkoleń praktycznych, odbywających się w szkołach, większość 
programów nauczania obejmuje staże i inne formy szkoleń praktycznych. w zależności od 
programu praktyki te mają formę bloków lub są układane naprzemiennie. 

2. Zorientowane zawodowo eksperymentalne kształcenie na poziomie szkoły 
średniej dla drugiego i trzeciego stopnia BSO w systemie modułowym 

Uczniowie mogą rozpocząć ten program w pełnym wymiarze godzin w wieku 14-15 lat. 
System modułowy to podział programu na moduły lub jednostki nauczania, którym 
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przypisuje się określony zakres nauki, prowadzący do uzyskania kwalifikacji (punktów, 
kwalifikacji częściowej). Kursy modułowe umożliwiają uczestnikom wybór między różnymi 
opcjami i dają pewną swobodę w układaniu i tempie kończenia modułów wymaganych do 
uzyskania kwalifikacji. w ramach każdego rodzaju kwalifikacji uczniowie mogą sami ułożyć 
profile, a nie kończyć pełne, sztywne zestawy kursów według zaleconego harmonogramu 
(OECD, 2000). Rząd flamandzki nie określa proporcji szkoleń praktycznych w stosunku do 
ogólnego kształcenia zawodowego. Wyznacza natomiast końcowe cele ogólnej części 
teoretycznej, które muszą spełnić uczniowie. Oprócz szkoleń praktycznych, odbywających 
się w szkołach, większość programów nauczania obejmuje staże i inne formy szkoleń 
praktycznych. w zależności od programu praktyki te mają formę bloków lub są układane 
naprzemiennie. 

3. Kształcenie zawodowe na poziomie szkoły średniej w niepełnym wymiarze godzin 
(DBSO) dla uczniów w wieku 15-18 lat 

Kształcenie na poziomie szkoły średniej w niepełnym wymiarze godzin odbywa się przez 40 
tygodni w ciągu roku i składa się z piętnastu 50-minutowych zajęć tygodniowo. (W praktyce 
często jeden dzień składający się z siedmiu jednostek zajęciowych poświęca się na 
kształcenie ogólne, a jeden dzień składający się z ośmiu jednostek – na szkolenie 
zawodowe). 

Tego typu edukacja składa się z wielu sekcji (np. takich jak „konstrukcja”, „pielęgnacja”, 
„ubrania” i „szyte seryjnie”), które następnie dzielą się na kursy nauczania.  

Poszczególne ośrodki układają własne programy szkoleń (nie ma programów nauczania). 
Szkolenie składa się z nauki ogólnej oraz rozwoju osobistego i społecznego. Jest ono ściśle 
związane ze społecznym i zawodowym kontekstem danej osoby + szkolenie zorientowane 
zawodowo + (w zasadzie) zatrudnienie.  

Komponent „nauki w czasie pracy” może być zrealizowany na różne sposoby: 

• zatrudnienie w firmie; 

• projekt pomostowy (wprowadzony w życie w 1990 r. z myślą o młodych ludziach, 
którzy nie uzyskali jeszcze wymaganego poziomu dojrzałości pracowniczej; projekt 
ten daje im możliwość zdobycia doświadczenia w lokalnym samorządzie lub 
organizacji pozarządowej przez 40 tygodni; uczestnicy otrzymują minimalne 
miesięczne wynagrodzenie stażysty w wysokości 230 euro);  

• ścieżka przygotowawcza (wprowadzona w 1997 r.), która kładzie nacisk na nabór, 
diagnozę i orientację. Aby osiągnąć te cele, ośrodki mogą założyć grupę powitalną 
dla młodych ludzi, którzy jeszcze nie mają jasnych perspektyw i wciąż mogą starać 
się o inny program szkoleniowy lub nie uzyskali wymaganego poziomu umiejętności 
i postaw, bądź nie są odpowiednio zmotywowani. 

• ścieżka rozwoju osobistego (od roku szkolnego 2007/08) dla młodych ludzi, którzy 
już zwrócili na siebie uwagę służb socjalnych i mają za sobą burzliwą karierę 
szkolną.  
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Możliwość zatrudnienia 

Młodzi ludzie mogą pracować: 

• na podstawie umowy o pracę w niepełnym wymiarze godzin, co uprawnia ich do 
wynagrodzenia minimalnego; 

• na podstawie umowy o stażu branżowym, na podstawie którego pracodawca 
podejmuje się szkolić młodego człowieka wśród załogi. Tego typu staż jest 
organizowany przez łączone komisje, które nakreślają zasady jego odbywania, 
przedstawiają propozycję umowy i organizują egzaminy końcowe dla uczestników. 
Program stażu układa kierownik ds. szkoleń zatrudniony w danej firmie. Młody 
człowiek jest uprawniony do wynagrodzenia za staż; 

• na podstawie umowy o pierwszej pracy (jeśli zaczynają pracę przed 1 stycznia 
roku, w którym kończą 19 lat); 

• jako asystent firmy rodzinnej (uczeń musi być spokrewniony z kierownikiem);  

• na podstawie umowy o staż z VDAB o indywidualne szkolenie zawodowe 
(individuele beroepsopleiding – IBO), w ramach której VDAB przekazuje swoje 
zadania szkoleniowe firmie zewnętrznej, gdzie osoba szukająca pracy nauczy się 
wybranego zawodu wśród załogi; 

• na podstawie umowy o pracę tymczasową zawartą z agencją pracy tymczasowej; 

• na podstawie porozumienia o wejściu na rynek pracy 
(beroepsinlevingsovereenkomst – BIO) zawieranej z władzami flamandzkimi, 
prowincjonalnymi i miejscowymi. 

W roku szkolnym 2003/04 do DBSO zapisanych było 5693 uczniów (w wieku 15-18 lat). Do 
DBSO uczęszczało również 649 uczniów w wieku 18-25 lat. Sześciu uczniów realizuje 
kształcenie w zakresie rybołówstwa w niepełnym wymiarze. 

4. Kursy szkoleniowe prowadzone przez SYNTRA Vlaanderen (Flamandzka Agencja 
Kształcenia Przedsiębiorców) 

Dzięki umowom o staż można nauczyć się ponad 200 zawodów. Uczeń odbywa szkolenie 
praktyczne w firmie przez 4 dni w tygodni, a w pozostałym dniu bierze udział w kursach 
uzupełniających. 

„Staże” te są dostępne dla wszystkich młodych ludzi w wieku powyżej 15 lat, którzy mają za 
sobą pierwsze 2 poziomy kształcenia w szkole średniej, lub powyżej 16 lat. Po ukończeniu 
18 lat uczniowie mogą podpisać umowę o staż. Tego typu szkolenie trwa zazwyczaj 3 lata. 
w zależności od wieku i wcześniejszej edukacji możliwe jest skrócenie okresu szkolenia. 

Uczestnictwo w programie kończy się uzyskaniem świadectwa (getuigschrift leertijd). 
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5. Regularne kształcenie na poziomie szkoły średniej – stopień drugi oraz pierwszy 
i drugi poziom trzeciego stopnia edukacji technicznej na poziomie szkoły średniej 
(TSO) 

Uczniowie mogą zacząć ten program w pełnym wymiarze godzin w wieku 13-14 lat 
i teoretycznie ma on trwać 4 lata. Po jego ukończeniu uzyskuje się kwalifikacje (diploma van 
het secundair onderwijs). Rząd flamandzki nie określa proporcji szkoleń praktycznych 
w stosunku do kształcenia ogólnozawodowego. Określa natomiast cele (kwalifikacje), które 
muszą spełnić uczniowie. Oprócz szkoleń praktycznych, odbywających się w szkołach, 
większość programów nauczania zawiera staże i inne formy szkoleń praktycznych. 
w zależności od programu praktyki te mają formę bloków lub są układane naprzemiennie. 

6. Regularne kształcenie na poziomie szkoły średniej – trzeci poziom trzeciego 
stopnia edukacji artystycznej na poziomie szkoły średniej (KSO) i BSO 

Uczniowie mogą zacząć ten program w pełnym wymiarze godzin w wieku 17-18 lat 
i teoretycznie ma on trwać rok. Jego ukończenie prowadzi do uzyskania kwalifikacji 
(studiegetuigschrift van het 3de leerjaar van de derde graad). Rząd flamandzki nie określa 
proporcji szkoleń praktycznych w stosunku do ogólnego akademickiego kształcenia 
zawodowego. Rząd określa cele (kwalifikacje), które muszą spełnić uczniowie. Oprócz 
szkoleń praktycznych, odbywających się w szkołach, większość programów nauczania 
zawiera staże i inne formy szkoleń praktycznych. w zależności od programu nauczania 
praktyki te mają formę bloków lub są układane naprzemiennie. 

7. Edukacja modułowa na poziomie szkoły średniej – czwarty stopień BSO 

Uczniowie mogą rozpocząć ten program w pełnym wymiarze godzin w wieku 17-18 lat. 
Program modułowy jest podzielony na moduły lub jednostki nauczania, którym przypisuje się 
określony zakres nauki prowadzący do uzyskania kwalifikacji (punktów, kwalifikacji 
częściowej). Kursy modułowe umożliwiają uczestnikom dokonanie wyboru między różnymi 
opcjami i dają pewną swobodę w układaniu oraz tempie kończenia modułów wymaganych 
do uzyskania kwalifikacji. w ramach określonych dla każdego rodzaju kwalifikacji uczniowie 
mogą sami ułożyć profile, a nie kończyć pełne, sztywne zestawy kursów według zaleconego 
harmonogramu (OECD, 2000). Rząd flamandzki nie określa proporcji szkoleń praktycznych 
w stosunku do kształcenia ogólnozawodowego. Określa natomiast cele (kwalifikacje), które 
muszą spełnić uczniowie. Oprócz szkoleń praktycznych, odbywających się w szkołach, 
większość programów nauczania zawiera staże i inne formy szkoleń praktycznych. 
w zależności od programu nauczania praktyki te mają formę bloków lub są układane 
naprzemiennie. 

8. Regularne kształcenie na poziomie szkoły średniej – trzeci poziom trzeciego 
stopnia BSO 

Uczniowie mogą zacząć ten program w pełnym wymiarze godzin w wieku 17-18 lat 
i teoretycznie ma on trwać rok. Po jego ukończeniu uzyskuje się kwalifikacje (diploma 
secundair onderwijs). Dla trzeciego stopnia rząd flamandzki określa stosunek szkoleń 
praktycznych (14 godzin) do ogólnego teoretycznego kształcenia zawodowego (12 godzin). 
Wyznacza także końcowe cele ogólnej części teoretycznej, które muszą osiągnąć 
uczniowie. Oprócz szkoleń praktycznych, odbywających się w szkołach, większość 

 18



Belgia (Wspólnota Flamandzka) 

programów nauczania zawiera staże i inne formy szkoleń praktycznych. w zależności od 
programu praktyki te mają formę bloków lub są układane naprzemiennie. 

Oprócz szkolenia zawodowego w kształceniu obowiązkowym pojawia się coraz więcej 
projektów szkoleń w środowisku pracy. Mogą one obejmować „praktyki odkrywcze” i „firmy 
pionierskie” oraz współpracę między szkołami a przedsiębiorstwami w zakresie tworzenia 
raportów lub dysertacji. Zajęcia te jednak nie są obowiązkową częścią programu nauczania. 

INNE RODZAJE DZIAŁAŃ I  USŁUG PORADNICZYCH 

Kontakty ze światem zawodowym 

Plan działań „Edukacja przedsiębiorczości” opracowany w roku 2006 (przez 
COMPETENTO, centrum wiedzy Flamandzkiej Agencji Kształcenia Przedsiębiorców, 
Vlaams Agentschap Ondernemingsvorming – SYNTRA Vlaanderen) stawia sobie za cel 
zapewnienie dzieciom (zwłaszcza uczniom szkół podstawowych i średnich) perspektywy 
biznesowej i zainteresowania ich podjęciem pracy zawodowej (działalność gospodarcza). 
w tym celu rząd lub inne instytucje (jak na przykład Fundacja Króla Baudouina) wspiera 
różne projekty (takie jak tworzenie przedsięwzięć joint venture między szkołami i firmami, 
opracowanie specjalnego kursu na temat firm, dzielenie się doświadczeniami między 
szkołami i przedsiębiorstwami). 

Usługi poradnictwa w szkołach 

Aby zapewnić uczniom dostęp do poradnictwa, każda szkoła zawiera kontrakt z ośrodkiem 
poradnictwa dla uczniów (CLB – zobacz poniżej). 

Na żądanie szkoły CLB może świadczyć usługi nadzorcze. Tego rodzaju usługi (tzn. usługa 
poradnictwa, która nie jest oferowana przez szkołę, ale w ramach współpracy między 
szkołami a CLB) proponuje się tylko wtedy, gdy uczeń lub rodzic podejmie w tej kwestii 
inicjatywę. Jeśli szkoła zwróci się do CLB o nadzorowanie ucznia, ośrodek zawsze 
w pierwszej kolejności poprosi o wyraźną zgodę rodziców (w przypadku uczniów w wieku 
poniżej 14 lat) lub samego ucznia (w wieku powyżej 14 lat). 

Nadzór sprawowany przez CLB ma charakter multidyscyplinarny i skupia się przede 
wszystkim na dzieciach i młodzieży mających problemy z nauką spowodowane sytuacją 
osobistą i pochodzeniem społecznym. Usługę tę można również uznać za poradnictwo 
realizowane poza szkołą. 

Usługi poradnictwa poza szkołą 

Każdy ośrodek poradnictwa dla uczniów (CLB) zapewnia informacje oraz świadczy usługi 
doradztwa i opieki psychologicznej uczniom, rodzicom, nauczycielom oraz zespołom 
zarządzającym szkołami. Placówki te mogą wspierać szkoły na przykład 
w międzyprzedmiotowej integracji wątków związanych z poradnictwem zawodowym 
w programach nauczania. Mogą one także doradzać uczniom z problemami 
wychowawczymi lub trudnościami w nauce w wyborze przyszłych studiów itp.  
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Poradnictwo CLB opiera się na czterech ważnych podstawach: 

• uczenie się i studiowanie; 

• kariera szkolna; 

• profilaktyka zdrowotna; 

• rozwój społeczny i emocjonalny. 

Należy między innymi położyć nacisk na poradnictwo dla uczniów w kluczowych momentach 
edukacji (takich jak przejście z pierwszego na drugi stopień kształcenia na poziomie szkoły 
średniej), edukację specjalną (opracowywanie planów działania, redukcja liczby 
zagrożonych młodych ludzi itp.) oraz odpowiedniość i jakość przechodzenia uczniów między 
szkolnictwem zwykłym i specjalnym. 

Doradcy i inni pracownicy (pracownicy socjalni, psychologowie, nauczyciele itp.) tworzą 
wyspecjalizowane zespoły działające w różnych obszarach multidyscyplinarnych. Świadczą 
oni bezpłatne usługi uczniom, rodzicom i szkołom, mogą też poddawać szkołom propozycje 
w zakresie poradnictwa. 

KWALIFIKACJE DORADCÓW 

Z uwagi na fakt, że CLB mają charakter multidyscyplinarny, każda dyscyplina ma swój punkt 
widzenia na kwestię poradnictwa dla uczniów. Oznacza to, że poradnictwo może dotyczyć 
nie tylko zagadnień psychologicznych bądź społecznych, ale także medycznych. 

Ostatnio CLB we współpracy z VDAB zainicjowały projekt poradnictwa zawodowego 
i edukacyjnego oraz zaczęły dostarczać więcej informacji o zawodach na rynku pracy, aby 
podnieść umiejętności i pogłębić doświadczenia w tej dziedzinie. Instytucje te utworzyły zbiór 
materiałów, wizji i koncepcji w sektorze zatrudnienia w szkołach oraz we flamandzkich 
Służbach Zatrudnienia i Agencji Szkoleń Zawodowych (VDAB). CLB tworzą też zbiory zasad 
działania i szukają partnerów, którzy mogliby podzielić się swoim doświadczeniem. 
Instytucje te zamierzają opracować wskazówki dla nauczycieli na temat włączania do lekcji 
działań związanych z wyborami edukacyjnymi i zawodowymi. Chcą też promować 
i wzmacniać poczucie wspólnej odpowiedzialności szkół, CLB i VDAB. 

WSPÓŁPRACA MIĘDZY SZKOŁAMI, PRACODAWCAMI, RODZICAMI I 
INNYMI PODMIOTAMI 
Flamandzki Minister Pracy i Edukacji wydał dekret dotyczący nowej struktury kwalifikacji 
obowiązującej we Wspólnocie Flamandzkiej. Dekret ten został przyjęty przez rząd 
flamandzki w lipcu 2008 r. Regulacje te łączą szkolenia i zawody z poziomami kwalifikacji. 
Celem dokumentu jest stworzenie wspólnego języka, który zintegrowałby wszystkie 
podmioty związane z edukacją i zatrudnieniem, a także wzmocnił współpracę między 
szkołami, pracodawcami, studentami, rodzicami i innymi zaangażowanymi stronami. 

Rząd flamandzki (zobacz www.vandenbroucke.com) wydał także nowy dekret dotyczący 
wyższej edukacji zawodowej. Jest to ważny łącznik między kształceniem średnim i wyższym 
w polityce edukacyjnej we Flandrii. Ureguluje sytuację uczniów, którzy po ukończeniu 
edukacji na poziomie średnim chcą zdobyć kwalifikacje zawodowe. Takie krótkie szkolenie 
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oparte jest na dotychczasowym szkoleniu, dostosowanym do rynku pracy i obejmuje: 
wyższą edukację promocji społecznej (HOSP), siódmą klasę techników i czwartą klasę 
średniej szkoły zawodowej (do tego momentu bardzo mało wyraziste w krajobrazie 
edukacyjnym). Ten nowy dekret był niezbędny, by poprawić i ułatwić współpracę miedzy 
wszystkimi zainteresowanymi podmiotami edukacji (początkowej i ustawicznej). 

DOSTĘP DO INFORMACJI NA TEMAT PORADNICTWA ZAWODOWEGO 
CLB są zobowiązane do dostarczania uczniom informacji związanych z poradnictwem 
zawodowym i edukacyjnym. w ośrodkach tych istnieją specjalne pokoje ekspozycyjne, 
można tam także uzyskać odpowiednie informacje w formie drukowanej i cyfrowej. Do strony 
internetowej CLB (www.ond.vlaanderen.be/clb), dającej możliwość weryfikowania 
przydatnych informacji, mają dostęp zarówno uczniowie, jak i rodzice. 

W ramach planu działań „Edukacja przedsiębiorczości” założono wirtualne centrum wiedzy 
o umiejętnościach przydatnych w prowadzeniu firmy (www.competento.be).  

Witryna internetowa VDAB (www.vdab.be) zawiera szczegółowe informacje o zawodach 
i dostępnej pomocy w szukaniu pracy, a także testy na inteligencję itp. Znajdują się tam 
ponadto łącza do innych stron o podobnej tematyce (podmioty prywatne, projekty itp.). Takie 
same informacje są dostępne na płytach CD-ROM.  

Źródła internetowe 

CLB: www.ond.vlaanderen.be/clb 

Flamandzka Agencja Kształcenia Przedsiębiorców: www.competento.be 

Strona internetowa VDAB: www.vdab.be 

Źródła 

1. Raport krajowy (CEDEFOP). 

2. Ronald G. Sultana, Guidance policies in the knowledge society. Trends, challenges and 
responses across Europe (Zasady poradnictwa w społeczeństwie informacyjnym. 
Tendencje, wyzwania i reakcje na terenie Europy), raport podsumowujący CEDEFOP, 
seria CEDEFOP Panorama, 85, Luksemburg, Biuro Urzędowych Publikacji Wspólnot 
Europejskich, 2004. 

3. Eurybase, Eurydice. 

4. Career Guidance and Public Policy: Bridging the Gap (Poradnictwo zawodowe i polityka 
państwowa: wypełnianie luki), OECD 2004.  
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BELGIA (WSPÓLNOTA FRANCUSKA) 

Rok szkolny 2007/08 

W 1914 r. w Belgii wprowadzono obowiązkowe kształcenie dla dzieci i młodzieży w wieku od 
6 do 14 lat. w 1983 r. okres ten przedłużono do 18 lat. Obecnie obowiązkową nauką objęci 
są wszyscy młodzi ludzie do 18 roku życia – trwa ona 12 lat. a zatem biorąc pod uwagę, że 
rok szkolny trwa od początku września do końca czerwca kolejnego roku, kształcenie 
obowiązkowe rozpoczyna się w roku, w którym dziecko osiąga 6 rok życia, a kończy w wieku 
18 lat.  

Kształcenie w pełnym wymiarze godzin jest obowiązkowe dla uczniów w wieku od 6 do 15 
lat. Obejmuje ono 6 lat szkoły podstawowej oraz pierwsze 3 lata edukacji na poziomie 
średnim. Kształcenie na poziomie średnim dzieli się na 3 stopnie (degrés), z których każdy 
trwa 2 lata. Pierwszy stopień obejmuje takie samo kształcenie dla wszystkich uczniów. 
w celu zapewnienia zróżnicowanej ścieżki edukacyjnej, bliżej powiązanej z potrzebami 
określonych uczniów, pierwsze 2 lata mogą być zorganizowane w różny sposób. Na II i III 
stopień składa się kształcenie ogólne, techniczne, zawodowe i artystyczne. Kluczowym 
momentem w zakresie poradnictwa jest przejście na II i III stopień, kiedy uczniowie muszą 
dokonać wyboru między ścieżkami przejściowymi (nazywanymi też „ogólnokształcącymi 
i technicznymi szkołami średnimi wyższego stopnia” – ich głównym celem jest przygotowanie 
uczniów do studiów wyższych – jednocześnie umożliwienie rozpoczęcia życia zawodowego) 
oraz ścieżkami kwalifikacji (zwanymi też „zawodowymi i technicznymi szkołami średnimi 
wyższego stopnia”, a przygotowującymi uczniów do rozpoczęcia życia zawodowego – 
jednocześnie umożliwiając podjęcie studiów wyższych). 

Kształcenie obowiązkowe jest przedłużone do wieku 18 lat, ale od 16 lub 15 roku życia (jeśli 
uczeń ukończył drugi rok nauki na poziomie średnim) warunek ten może być spełniony przez 
zamianę nauki w szkole średniej na kształcenie zawodowe.  

Młodzi ludzie poniżej 18 roku życia mogą także spełnić wymóg kształcenia obowiązkowego 
za pośrednictwem nauki korespondencyjnej w domu, jeśli odpowiada ona warunkom 
określonym przez rząd. 

PODSTAWY PRAWNE I CELE KRAJOWE  
W roku 2002 Rada Edukacji i Kształcenia (ciało doradcze skupiające 28 organizacji 
członkowskich) przedłożyła opinię dotyczącą poradnictwa i informacji o studiach, kształceniu 
i karierze zawodowej. Zawiera ona definicję zasady poradnictwa, które „umożliwia każdej 
osobie uświadomienie własnych cech charakteru oraz rozwijanie ich pod kątem wyboru 
studiów, kształcenia i aktywności zawodowej, we wszystkich sytuacjach, biorąc również pod 
uwagę takie wartości, jak wspólnotowa przyszłość oraz rozwój osobowości 
i odpowiedzialności danej osoby”. Definicja ta powinna być uzupełniona o definicję 
europejską, która była efektem porozumienia między europejskimi ministrami z 2005 r. 
Odnosi się ona bardziej do sektora szkoleń i poradnictwa zawodowego dla dorosłych: 
„poradnictwo zawodowe postrzegane jest jako proces wsparcia udzielanego przez całe 
życie, by ludzie mogli skupić się na swoich planach osobistych i zawodowych oraz rozwijać 
je dzięki uzmysłowieniu własnych aspiracji i umiejętności, a także informacji i doradztwu na 
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temat realiów pracy zawodowej, ewolucji zawodów i karier, rynku pracy i warunków 
gospodarczych oraz dzięki zapewnionemu szkoleniu”.  

Poradnictwo edukacyjne i zawodowe w trakcie kształcenia obowiązkowego reguluje dekret 
„Misje” (1) z 1997 r. Określa on procedury i rozdziela obowiązki związane z systemem 
poradnictwa między następujące grupy: radę pedagogiczną (w skład której wchodzą 
nauczyciele i dyrektor szkoły), ośrodki opieki psychologicznej, medycznej i socjalnej (tzw. 
CPMS lub ośrodki PMS) oraz rodziców.  

Zgodnie z dekretem z 19 lipca 1993 r. kształcenie zawodowe w Stołecznym Regionie 
Brukselskim leży w kompetencjach Regionu Walońskiego oraz Komisji Wspólnoty 
Francuskiej (COCOF). z tego względu zatrudnienie i szkolenia w Regionie Walońskim 
znajdują się w gestii Walońskiego Biura Zatrudnienia i Szkoleń (FOREM), a za szkolenie 
zawodowe społeczności francuskojęzycznej w Regionie Brukselskim odpowiada Bruxelles 
Formation (Brukselski Francuskojęzyczny Instytut Szkolenia Zawodowego). FOREM oraz 
Bruxelles Formation dostarczają informacji, wsparcia i usług doradczych osobom oraz 
instytucjom. 

PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE 
Ośrodki PMS są trzyfunkcyjnymi centrami o trzech podstawowych celach działalności: 

• promowanie warunków psychologicznych, psychologiczno-edukacyjnych, medycznych 
i socjalnych, które dają uczniom największe szanse na harmonijny rozwój osobowości, 
przygotowanie ich do przyjęcia ról niezależnych i odpowiedzialnych obywateli oraz do 
brania aktywnego udziału w życiu społecznym, kulturalnym i ekonomicznym; 

• angażowanie się w proces kształcenia uczniów na ścieżkach edukacyjnych przez 
wspieranie wprowadzania środków umożliwiających ciągły rozwój z naciskiem na 
zapewnienie wszystkim równego dostępu do swobód społecznych, obywatelskich 
i osobistych. Ośrodki powinny w tym celu korzystać z zasobów dostępnych m.in. 
w rodzinach uczniów oraz w ich środowiskach społecznych i szkolnych; 

• wspieranie uczniów w pozytywnym kształtowaniu planów osobistych, edukacyjnych 
i zawodowych oraz w integracji społeczno-zawodowej w perspektywie poradnictwa 
trwającego przez całe życie. 

Aby zagwarantować realizację tej misji na odpowiednim poziomie, działalność musi być 
zgodna z podstawowymi programami ośrodków opieki psychologicznej, medycznej 
i socjalnej, obejmującymi przede wszystkim funkcje doradcze i pomocowe. Co więcej, 
placówki te mają nie tylko określony program, ale także projekt.  

Ośrodki są zależne od Ministerstwa Wspólnoty Francuskiej. Mimo że często podejmują 
interwencje w szkołach, nie podlegają im bezpośrednio, a współpracę obu rodzajów 
placówek regulują umowy. 

Na średnim poziomie kształcenia ośrodki opieki psychologicznej, medycznej i socjalnej 
ponoszą odpowiedzialność za poradnictwo wspólnie z radą pedagogiczną, której zadaniem 
jest wystawianie świadectw poradnictwa zgodnie z wynikami osiąganymi przez uczniów. 
                                                 
(1) Dekret określający priorytetowe zadania kształcenia na poziomie podstawowym i średnim oraz struktury 

konieczne do ich ukończenia (z 24 lipca 1997 r.). 
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W całej francuskojęzycznej części kraju organizowanie usług informacyjnych i poradnictwa 
zawodowego dla młodzieży i dorosłych (zwłaszcza do osób szukających pracy) leży w gestii 
FOREM i Bruxelles Formation (oferującej szkolenia dla społeczności francuskojęzycznej 
w Regionie Brukselskim). Ministerstwo Wspólnoty Francuskiej nie odgrywa tu żadnej roli, 
jako że instytucje te podlegają władzom Regionu Walońskiego i Stołecznego Regionu 
Brukselskiego. Podejmowany jest jednak dialog, mający na celu utrzymanie spójności 
w obrębie struktury edukacji i kształcenia przez całe życie. 

PORADNICTWO ZAWODOWE W PROGRAMIE NAUCZANIA 

Kształcenie w zakresie orientacji zawodowej nie jest wpisane w program nauczania 
w obowiązkowym okresie edukacji ani jako osobny przedmiot, ani jako ścieżka 
międzyprzedmiotowa. 

Jednak artykuły 21-23 dekretu „Misje” nakładają na szkoły i ośrodki PMS obowiązek 
zapewniania uczniom poradnictwa. Zgodnie z dekretem z 14 lipca 2006 r. o misjach, 
programach i raportowaniu aktywności ośrodków PMS, poradnictwo stanowi element 
działalności tych placówek. Każda szkoła musi ponadto przeznaczyć ekwiwalent godzinowy 
dwóch tygodni nauki rozrzucony w ciągu całego III stopnia edukacji na poziomie średnim na 
zajęcia, które mają zachęcić uczniów do zastanowienia się nad wyborem zawodu 
i wynikającym stąd wyborem studiów. Zajęcia te są elementem zwykłych lekcji. Działania 
tego typu koordynują i wspierają prowadzą aktualnie zatrudnieni pracownicy – nauczyciele 
i przedstawiciele ośrodków PMS, którzy na ogół pracują wspólnie.  

Miejsce praktyk w strukturze programu nauczania 

Praktyki nie są wpisane w program nauczania ścieżki przejściowej (ogólnokształcąca 
i techniczna ścieżka przejściowa).  

Wchodzą jednakże w skład programu nauczania w ramach ścieżki kwalifikacji (ścieżka 
kwalifikacji technicznych i zawodowych).  

Pod koniec kształcenia w pełnym wymiarze godzin młodzi ludzie mogą kontynuować 
edukację obowiązkową, zmieniając kształcenie i szkolenie na poziomie średnim. Dotyczy to 
zwłaszcza uczniów w wieku 15/16 lat, którzy wciąż są objęci kształceniem obowiązkowym. 
Jest ono zorganizowane lub dotowane w ramach II i III stopnia kształcenia zawodowego, jak 
również III stopnia ścieżki kwalifikacji technicznych. Szkolenie odbywa się w ośrodku 
kształcenia i szkolenia przemiennego (CEFA), który działa przy jednej lub kilku szkołach 
średnich,. organizujących ścieżkę kwalifikacji technicznych i zawodowych na II i III stopniu 
kształcenia. Rok poświęcony szkoleniu może być zorganizowany zgodnie z kalendarzem 
szkolnym lub według innego harmonogramu. Szkolenie może być podzielone na moduły. 
Uczestnicy szkolenia mogą stworzyć jedną grupę z uczniami kształcącymi się w pełnym 
wymiarze godzin.  

Młodzi ludzie mogą także ukończyć kształcenie obowiązkowe dzięki szkoleniu zawodowemu 
organizowanemu przez IFAPME (Waloński Instytut ds. Szkoleń Przemiennych oraz Małych 
i Średnich Przedsiębiorstw) w Walonii oraz SFPME (Usługi Szkoleniowe dla Małych 
i Średnich Przedsiębiorstw) w Brukseli.  
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Tego typu kształcenie (CEFA) lub szkolenie zawodowe (IFAPME lub SFPME) musi 
obejmować zajęcia szkoleniowe w przedsiębiorstwie. Dlatego takie zajęcia nie są uznawane 
za staż w zakładzie pracy. 

Rząd Wspólnoty Francuskiej, Rząd Regionu Walońskiego oraz Komisja Wspólnoty 
Francuskiej (COCOF) dążą do podpisania porozumienia trójstronnego, określającego ramy 
współpracy związanej ze szkoleniami przemiennymi.  

INNE RODZAJE DZIAŁAŃ I  USŁUG PORADNICZYCH  

Kontakty ze światem zawodowym 

Szkolenie zawodowe spełniające wymagania edukacji obowiązkowej dla młodych ludzi jest 
organizowane (przez IFAPME lub SFPME) w bezpośredniej łączności z przedsiębiorstwami 
(zobacz powyżej).  

Firmy i szkoły chętnie podejmują współpracę w ramach procesu kształcenia, mając na 
uwadze dostarczanie informacji o możliwościach zatrudnienia oraz poradnictwo (praktyki, 
wizyty w przedsiębiorstwach, konferencje itp.). Ośrodki PMS współpracują z CEFA (jak ze 
wszystkimi szkołami), ale nie mają kompetencji do prowadzenia szkoleń zawodowych. Mogą 
jednakże doradzać je niektórym uczniom. 

Usługi poradnictwa w szkołach 

Rada pedagogiczna (dyrektor szkoły i nauczyciele) jest między innymi odpowiedzialna za 
zapewnianie uczniom danej szkoły poradnictwa zawodowego. w proces ten włączani są 
rodzice oraz ośrodki PMS (zobacz poniżej). Rada szkoły może podejmować decyzje 
o przeniesieniu do kolejnej klasy, na następny stopień lub etap oraz przyznaniu dyplomów, 
świadectw i potwierdzeń osiągnięć szkolnych.  

Szkoły średnie zapewniają uczniom na i stopniu kształcenia możliwość kontaktowania się ze 
szkołami tego samego typu, oferującymi ścieżki przejściowe oraz ścieżki kwalifikacji w formie 
wizyt lub krótkich okresów obserwacyjnych. 

Zgodnie z przepisami prawa jednym z zadań ośrodków PMS jest doradzanie uczniom. 
Personel tych placówek musi zapewniać poradnictwo psychologiczne, medyczne, socjalne 
i edukacyjne – do jego obowiązków należy udzielanie uczniom informacji, wspieranie ich 
wyborów i pomoc w odkrywaniu własnych motywacji oraz formułowaniu planów kariery. 
Ośrodki PMS zatrudniają wielodyscyplinarne zespoły (doradców psychologicznych 
i edukacyjnych, asystentów psychologicznych i edukacyjnych, asystentów socjalnych, 
ratowników medycznych i lekarzy), których członków obowiązuje tajemnica zawodowa. Do 
placówek tych uczniowie i rodzice mają swobodny dostęp. Wszystkim osobom, które się do 
nich zwrócą, ośrodki dostarczają informacji i/lub porad dotyczących możliwości studiowania, 
szkoleń, branży i kariery, jak również informacji na temat rynku pracy. Ich usługi są 
bezpłatne. 

W ramach zadań związanych z poradnictwem ośrodki PMS popierają globalne podejście do 
problemu wyboru dokonywanego przez uczniów stopniowo, pomagając im najlepiej 
wykorzystać umiejętności, pomysły dotyczące przyszłej kariery, studiów i szkoleń oraz 
uwolnić się od stereotypów społecznych i związanych z płcią. w tych ośrodkach poradnictwo 
i kształcenie realizowane są w perspektywie całego życia. Ośrodki współpracują z różnymi 
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instytucjami zajmującymi się poradnictwem w sektorze edukacji, jak również na rynku pracy 
i szkoleń. 

Informują one uczniów na i stopniu zwykłej edukacji na poziomie średnim o możliwościach 
kształcenia organizowanego i dotowanego przez Wspólnotę Francuską oraz o dostępnych 
szkoleniach. Podnoszą świadomość uczniów na temat rozwijania planów zawodowych lub 
szkoleniowych. w razie potrzeby ośrodki te oferują poradnictwo dla rodziców, udzielając 
informacji na temat systemu kształcenia oraz adekwatności wyborów edukacyjnych 
i zawodowych ich dziecka.  

Ponadto informują one uczniów na II stopniu zwykłej edukacji na poziomie średnim 
o możliwościach kształcenia organizowanego i dotowanego przez Wspólnotę Francuską 
oraz o dostępnych szkoleniach. Po przedstawieniu oferty ośrodki starają się spełniać 
potrzeby uczniów, którzy wymagają indywidualnej pomocy w zakresie poradnictwa 
zawodowego lub szkoleń. Udzielają one także informacji uczniom na III stopniu zwykłej 
edukacji na poziomie średnim o studiach wyższych (uniwersyteckich i pozauniwersyteckich) 
oraz o dostępnych szkoleniach. 

Rola ośrodków PMS sprowadza się do przeprowadzania lub przekierowywania uczniów na 
średnim poziomie edukacji na ich ścieżki edukacyjne. w przypadku szczególnych trudności, 
działając w porozumieniu ze szkołą i rodzicami, stawia się diagnozę i opracowuje plan 
naprawczy.  

Jeśli chodzi o przyjmowanie do szkół specjalnych, w gestii ośrodków PMS leży 
odpowiedzialność za egzamin wieloprzedmiotowy, który ma pomóc w udzieleniu rodzicom 
właściwych wskazówek. Aprobata tych placówek jest także konieczna w przypadku próśb 
uczniów szkół specjalnych, chcących uczyć się w zwykłych szkołach.  

Ośrodki PMS w różnych okolicznościach podejmują interwencje na żądanie młodych ludzi, 
ich rodziców, szkoły lub z własnej inicjatywy.  

Każdy ośrodek świadczy usługi poradnictwa dla kilku szkół. Ośrodki PMS mogą podejmować 
działania grupowe (sesje informacyjne, pomoc w dojrzałym podejmowaniu decyzji 
o przyszłym zawodzie, testy itp.) w szkołach, z którymi są związane na mocy umowy. Mogą 
one także spotykać się z uczniami indywidualnie (rozmowy, omawianie testów, 
przekierowywanie itp.) w szkołach (gdzie często znajdują się ich biura) lub we własnej 
siedzibie.  

Usługi poradnictwa poza szkołą 

Istnieją organizacje pozarządowe, takie jak SIEP (usługi informacyjne dotyczące studiów 
i kariery) i CEDIEP (centrum dokumentacji i informowania o studiach i karierach), jak również 
inicjatywy komercyjne (na przykład Technopass, centrum źródeł i dokumentacji branżowych). 

KWALIFIKACJE DORADCÓW 

W szkołach 

Nauczyciele angażują się w sferę poradnictwa w ramach działalności rady pedagogicznej, 
która przyznaje świadectwa poradnictwa (świadectwo a – zaliczone; B – zaliczone 
z ograniczeniem do określonych specjalizacji; C – niezaliczone). w czasie spotkań rady 
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pedagogicznej poświęconych poradnictwu dla uczniów przedstawiciele ośrodków PMS 
udzielają nauczycielom informacji, co eliminuje konieczność systematycznych interwencji 
pod koniec każdego stopnia nauczania. 

Kształcenie nauczycieli nie obejmuje elementów poradnictwa. Czasami organizowane są 
szkolenia modułowe wspólnie z pracownikami ośrodka.  

Dekret „Misje” zawiera opis kwalifikacji pracowników ośrodków PMS, a dokładnie 
psychologa, pielęgniarki i pracownika socjalnego. Pracownicy ośrodków PMS mogą 
uczestniczyć w szkoleniach dwojakiego rodzaju: obowiązkowych (6,5 dnia) oraz 
opcjonalnych (6,5 dnia). Szkolenia są organizowane na trzech poziomach: międzysieciowym, 
sieciowym oraz na poziomie każdego samorządu (odpowiednie organy samorządowe mogą 
wybrać różnych organizatorów szkoleń). Nie ma uniwersyteckich ani pozauniwersyteckich 
programów nauczania przyszłych doradców zawodowych. Są oni szkoleni w instytucjach lub 
modułowo w czasie wykonywania pracy. 

Wszelkie zagadnienia związane ze zmianami legislacyjnymi i szkoleniami ośrodków PMS ze 
szczególnym uwzględnieniem zapewniania odpowiedniej jakości kontroluje Rada Zarządców 
Poradnictwa PMS. Dzieli się ona swoimi spostrzeżeniami z rządem. 

WSPÓŁPRACA MIĘDZY SZKOŁAMI, PRACODAWCAMI, RODZICAMI I 
INNYMI PODMIOTAMI 

W ramach dekretu „Misje” zalecana jest współpraca między szkołami, ośrodkami PMS, 
rodzicami, byłymi uczniami i innymi zainteresowanymi stronami, ale jej realizacja zależy od 
inicjatyw poszczególnych szkół. Partnerami zewnętrznymi mogą być organizacje zajmujące 
się poradnictwem na uniwersytetach, kolegiach, w ramach usług publicznych (FOREM, 
Bruxelles Formation, Carrefours Emploi Formation itp.) oraz organizacje pozarządowe (takie 
jak SIEP, CEDIEP, Inforjeunes itp.). Na przykład ośrodki PMS organizują lub 
współuczestniczą w organizowaniu kampanii informacyjnych na temat kariery zawodowej. 
Kilka ośrodków PMS przygotowuje i/lub wspiera uczniów uczestniczących w targach pracy. 
Szkoły i ośrodki PMS wspólnie podejmują różne działania w ramach poradnictwa 
zawodowego i edukacyjnego. Szkoły mogą organizować spotkania z Carrefours Emploi 
Formation (działającym pod auspicjami FOREM forum zatrudnienia i szkoleń) lub 
podmiotami zajmującymi się poradnictwem na uniwersytetach (CIO lub SOU). Prowadzi się 
wiele działań uzależnionych od inicjatywy szkół i/lub ośrodków PMS. 

DOSTĘP DO INFORMACJI NA TEMAT PORADNICTWA 
ZAWODOWEGO 

Rząd Wspólnoty Francuskiej dostarcza szkołom średnim informacji o szkolnictwie wyższym, 
jak również o wymaganiach dotyczących każdej ścieżki. Informacje te są ujmowane w formie 
publikacji, takich jak: L’enseignement supérieur. Mode d’emploi: 
www.enseignement.be/gen/syst/sup.pdf.  

Z myślą o młodzieży objętej kształceniem obowiązkowym Wspólnota Francuska prowadzi 
internetową stronę informacyjną Mon métier, mon avenir (Moja kariera, moja przyszłość – 
http://monmetiermonavenir.cfwb.be/). 

 28



Belgia (Wspólnota Francuska) 

Platforma informacyjna Horizons emploi (Horyzonty zatrudnienia) zawiera bazę danych 
dotyczącą kariery i szkoleń zawodowych. Ta nowa strona internetowa łączy dane 
z Formabanque oraz Generalnego Zarządu Edukacji i Badań Naukowych. Rozwijana jest 
współpraca z Bruxelles Formation (www.leforem.be/former/horizonsemploi-index.html). 

Źródła internetowe 

Edukacja we Wspólnocie Francuskiej: www.enseignement.be 

FOREM: www.leforem.be  

Bruxelles Formation: www.bruxellesformation.be 

Źródła 

1. Raport krajowy (CEDEFOP). 

2. Ronald G. Sultana, Guidance Policies in the Knowledge Society. Trends, challenges and 
responses across Europe (Zasady poradnictwa w społeczeństwie informacyjnym. 
Tendencje, wyzwania i reakcje na terenie Europy), raport ogólny CEDEFOP, seria 
CEDEFOP Panorama, 100, Luksemburg, Biuro Urzędowych Publikacji Wspólnot 
Europejskich, 2004. 

3. Eurybase, Eurydice. 

4. Career Guidance and Public Policy: Bridging the Gap (Poradnictwo zawodowe i polityka 
państwowa: wypełnianie luki), OECD 2004. 

5. Le Conseil de l’éducation et de la formation (CEF), L’orientation dès l’école obligatoire et 
tout au long de la vie, Dossier d’instruction, 2007 i Avis 98. 

6. CEF, L’orientation des adultes et des jeunes dans le cadre de l’insertion et de la 
formation professionnelles, Dossier d’instruction, 2007 i Avis 97. 

7. CEF, Une démarche d’orientation au 3e degré dans le cadre des deux semaines 
octroyées par le décret «Missions», 2008 i Avis 101 
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BELGIA (WSPÓLNOTA NIEMIECKOJĘZYCZNA) 

Rok szkolny 2007/08 

W Belgii kształcenie jest obowiązkowe dla dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia przez 12 
lat – od roku, w którym dziecko osiąga wiek 6 lat, do roku, kiedy kończy lat 18. Ale nie 
wszyscy młodzi ludzie do ukończenia 18 lat uczą się w szkole średniej w pełnym wymiarze 
godzin. Ustawa z 1983 r. dotycząca obowiązku szkolnego wprowadza wymóg 
obowiązkowego kształcenia jedynie dla uczniów w wieku od 6 do 15 lat (16, jeśli nie 
ukończyli oni dwóch pierwszych lat kształcenia na poziomie średnim) oraz umożliwia 
pozostałym wypełnienie obowiązku szkolnego przez zamianę kształcenia na poziomie 
średnim (Teilzeitunterricht) na szkolenie zawodowe w przedsiębiorstwie. Dlatego, jeśli uczeń 
nie musiał powtarzać klasy, wszyscy młodzi ludzie kształcą się w szkołach w pełnym 
wymiarze godzin co najmniej przez 6 lat szkoły podstawowej i pierwsze 3 lata szkoły 
średniej.  

Kształcenie na poziomie średnim dzieli się na 3 stopnie, z których każdy trwa 2 lata. 
Pierwszy stopień („obserwacyjny”) obejmuje takie samo kształcenie dla wszystkich uczniów. 
w celu zapewnienia zróżnicowanej ścieżki edukacyjnej bliżej powiązanej z potrzebami 
określonych uczniów, pierwsze 2 lata mogą być zorganizowane w różny sposób. Stopień II 
i III („orientacyjny” i „rozstrzygający”) składa się z elementów kształcenia ogólnego, 
technicznego i zawodowego (we Wspólnocie Niemieckojęzycznej nie ma kształcenia 
artystycznego). o ile uczeń nie musiał powtarzać klasy, i stopień i pierwszy rok II stopnia 
kształcenia na poziomie średnim są obowiązkowe dla wszystkich uczniów. Kluczowym 
momentem w kwestii poradnictwa zawodowego jest koniec i stopnia i przejście na II stopień, 
kiedy uczniowie muszą dokonać wyboru między ścieżkami przejściowymi (całe kształcenie 
ogólne i określone ścieżki kształcenia technicznego), których głównym celem jest 
przygotowanie uczniów do kształcenia na poziomie wyższym, a ścieżkami zawodowymi 
(większość ścieżek kształcenia technicznego i wszystkie ścieżki kształcenia zawodowego) 
przygotowującymi do rozpoczęcia życia zawodowego i umożliwiającymi jednocześnie 
podjęcie studiów wyższych. 

PODSTAWY PRAWNE I CELE KRAJOWE 

We Wspólnocie Niemieckojęzycznej w Belgii istnieją 3 instytucje, które są na mocy prawa 
odpowiedzialne za kształcenie zawodowe: ośrodki opieki psychologicznej, medycznej 
i socjalnej (ośrodki PMS), szkoły oraz Urząd Zatrudnienia (Arbeitsamt).  

W Belgii poradnictwo edukacyjne istnieje od 1936 r. Na mocy przepisów prawa powołano 
ośrodki opieki psychologicznej, medycznej i socjalnej (ośrodki PMS), które – obok 
szkół – mają pomagać uczniom w kwestiach psychologicznych i społecznych, jak również 
zapewniać im pomoc lekarską przez okres kształcenia. Placówki te mają ponadto prawny 
obowiązek „dostarczać uczniom, opiekunom prawnym, władzom szkolnym i wszystkim 
podmiotom uczestniczącym bezpośrednio w procesie kształcenia informacji i porad 
w zakresie możliwości edukacyjnych i zawodowych z uwzględnieniem promowania procesu 
indywidualnego wyboru”.  
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Od 1989 r. w dziedzinie edukacji i szkoleń nie ma strategii krajowej ani celów krajowych, 
ponieważ każda ze Wspólnot stała się odpowiedzialna za wypracowanie własnej strategii.  

We Wspólnocie Niemieckojęzycznej działają 3 ośrodki PMS – po jednym na każdą sieć 
edukacyjną. Celem politycznym obecnego rządu (2004-2009) jest połączenie tych trzech 
placówek w jedną w celu zwiększenia efektywności i właściwego wykorzystania znaczących 
zasobów ludzkich i finansowych asygnowanych w tym obszarze przez Wspólnotę.  

Szkoły mają również obowiązki w zakresie poradnictwa zawodowego. Dekret z 31 sierpnia 
1998 r. (Grundlagendekret) o zadaniach odpowiednich władz i pracowników szkół przypisuje 
obowiązki związane z systemem poradnictwa poszczególnym instytucjom szkolnym – radzie 
pedagogicznej, rodzicom oraz ośrodkom PMS. Artykuł 15 („Informacje o szkoleniach 
i karierze zawodowej”) stwierdza, że: „Szkoły we współpracy z ośrodkami PMS lub innymi 
szkołami specjalnymi mają obowiązek informowania i doradzania uczniom oraz osobom 
odpowiedzialnym za ich edukację w zakresie studiów, szkoleń i możliwości zatrudnienia”.  

17 stycznia 2000 r. we Wspólnocie Niemieckojęzycznej na mocy dekretu został utworzony 
Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft (Urząd Zatrudnienia), któremu – 
oprócz zwykłych zadań w dziedzinie zatrudnienia i szkoleń zawodowych – powierzono 
obowiązek koordynowania i restrukturyzacji obszaru działań, w których urzędy pracy nie były 
dotąd aktywne (w tym poradnictwa zawodowego świadczonego młodym ludziom poniżej 18 
roku życia), we współpracy i w porozumieniu z innymi organami, zwłaszcza z ośrodkami 
PMS.  

PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE 

Obecnie 3 ośrodki PMS działające we Wspólnocie Niemieckojęzycznej zajmują się przede 
wszystkim świadczeniem usług szkołom zwykłym i specjalnym. Jednym z celów działalności 
ośrodków PMS jest doradzanie uczniom. Kadra tych placówek ma zapewniać poradnictwo 
psychologiczne, medyczne i społeczne. Do jej obowiązków należy udzielanie uczniom 
informacji i wspieranie ich wyborów. Pracownicy ośrodków PMS mogą zasiadać w radzie 
pedagogicznej. 

Obowiązkiem ośrodka PMS jest pomaganie młodym ludziom w zdobywaniu wystarczającej 
wiedzy na temat obecnych i przyszłych możliwości zawodowych, a nie tylko szkoleń 
koniecznych do pracy w określonych zawodach. Do dnia dzisiejszego placówki te 
zgromadziły wiele informacji na temat studiów i zatrudnienia we Wspólnocie 
Niemieckojęzycznej, innych Wspólnotach w Belgii – szczególnie w sąsiedniej Wspólnocie 
Francuskiej – oraz w państwach sąsiednich, zwłaszcza w Niemczech.  

Podstawowe obowiązki szkół regulują dwa rozporządzenia: z 31 sierpnia 1998 r. 
(Grundlagendekret) dotyczące zadań odpowiednich władz i pracowników szkoły oraz z 16 
czerwca 2008 r. określające podstawowe umiejętności oraz zawierające wskazówki na 
temat programu nauczania. Znajdujące się tam wytyczne mają jednak dość ogólny charakter 
– pierwsze rozporządzenie głosi, że szkoły muszą „…przygotować uczniów do wzięcia 
aktywnego i kreatywnego udziału w życiu gospodarczym i zawodowym”, z kolei drugie 
rozporządzenie głosi, iż kurs z technologii w szkole podstawowej i szkole średniej i stopnia 
ma pomóc uczniom w wykształceniu umiejętności koniecznej do podjęcia racjonalnej decyzji 
o przyszłości ich kształcenia i szkoleń zawodowych pod koniec i stopnia kształcenia 
w szkole średniej (w wieku 14 lat). Ale ustawodawstwo krajowe nie określa metod 
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edukacyjnych ani treści, za pomocą których szkoła ma spełnić te cele ogólne. Treści 
i metody, z jakich szkoły zamierzają korzystać w celu spełnienia wymogów postawionych 
w programie nauczania i rozwinięciu u uczniów umiejętności określonych w rozporządzeniu, 
leżą w ich kompetencjach i dlatego odpowiedzialność za nie ponoszą odpowiednie władze 
i nauczyciele.  

W szkołach średnich część odpowiedzialności za poradnictwo edukacyjne i/lub szkolenie 
zawodowe uczniów spoczywa na radzie pedagogicznej, której zadaniem jest przyznawanie 
świadectw ukończenia poradnictwa zgodnie z wynikami uzyskanymi przez uczniów 
(świadectwo poradnictwa a – zaliczony, ze swobodą wyboru rodzaju studiów; B – zaliczony, 
z ograniczeniem blokującym dostęp do określonych specjalizacji; C – niezaliczony, 
z koniecznością powtarzania przez ucznia klasy lub – jeśli ukończył on 15 lat – wyboru 
zamiennego szkolenia w ramach nauki w niepełnym wymiarze godzin (Teilzeitunterricht, 
organizowane tylko w określonych szkołach), w przedsiębiorstwie lub w formie stażu 
kontraktowego, w czasie którego część szkoleniową realizuje się w firmie, a pozostałą część 
w jednej z dwóch placówek Instytutu Szkolenia Zawodowego dla Klas Średnich oraz Małych 
i Średnich Przedsiębiorstw (IAWM). w czasie posiedzeń rady pedagogicznej poświęconych 
poradnictwu zawodowemu oferowanemu uczniom ośrodki PMS dzielą się z nauczycielami 
informacjami i doświadczeniem – często wieloletnim – nabytym w trakcie spotkań 
z uczniami.  

Zgodnie z rozporządzeniem z 17 stycznia 2000 r., powołującym Urząd Zatrudnienia 
Wspólnoty Niemieckojęzycznej, Arbeitsamt ma obowiązek dostarczania informacji i usług 
poradnictwa w zakresie kariery zawodowej i szkoleń (Berufs- und Ausbildungsberatung). 
Spełniając prośbę rządu, przy współpracy i w porozumieniu z ośrodkami PMS opublikowano 
przewodnik dla szkół w celu pogłębienia i poprawienia koordynacji edukacji w zakresie 
poradnictwa zawodowego (Leitfaden zur Berufswahlorientierung von Schülern und 
Lehrlingen in der Deutschsprachigen Gemeinschaft). 

Nie można nie doceniać roli ministerstwa i rządu Wspólnoty w ramach przedstawionej na 
początku obecnej kadencji (2004-2009) analizy funkcjonowania Wspólnoty 
Niemieckojęzycznej rząd stworzył długą listę ponad 170 zagadnień (Maβnahmenkatalog der 
Regierung), zawierającą projekty i konkretny plan działań dla każdego z nich, przewidziany 
do realizacji do roku 2009. Ta lista zagadnień jest co roku rewidowana i uaktualniana. Około 
dziesięciu z tych kwestii w sposób pośredni lub bezpośredni wiąże się z poprawą systemu 
informowania o studiach, szkoleniach i zatrudnieniu, jak również z poradnictwem 
edukacyjnym i zawodowym.  

PORADNICTWO ZAWODOWE W PROGRAMIE NAUCZANIA 
Układanie programów nauczania leży w kompetencjach odpowiednich władz lokalnych i nie 
należy do obowiązków rządu krajowego. Władze lokalne muszą jednak podporządkować się 
rozporządzeniu z 16 czerwca 2008 r., które określa konieczne umiejętności 
(Kernkompetenzen) i wytyczne dotyczące programów nauczania (Rahmenpläne). Wytyczne 
te, jak również wymienione w nich treści nauczania, są obowiązkowe i można je uznać za 
minimum programowe, konieczne do zrealizowania przez wszystkie szkoły. Opisane w nich 
umiejętności (Kompetenzerwartungen) z poszczególnych dyscyplin muszą opanować 
wszyscy uczniowie we wszystkich szkołach.  
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Choć wytyczne te nie wyodrębniają kursu poradnictwa zawodowego, jednak zagadnienie to 
jest w nich zawarte. w wytycznych do programów nauczania przedmiotów przyrodniczych 
i technologicznych w części zatytułowanej „Określony wkład technologii do rozwoju 
umiejętności” napisano: „…Kurs technologii przyczynia się do odkrywania i rozwijania 
talentów, kształtowania upodobań do rozwiązywania problemów i stymulowania 
zainteresowania zawodami technicznymi. Pod koniec szkoły średniej i stopnia [w 
wieku 14 lat], uczniowie podejmują kluczową decyzję dotyczącą ich przyszłego 
kształcenia edukacyjnego i zawodowego. Kontakt z techniką w szkole podstawowej 
i szkole średniej i stopnia pozwala uczniom dokonać racjonalnych wyborów”. Przepisy 
prawne nie określają jednak metod ani treści umożliwiających osiągnięcie tego celu. Kwestie 
te leżą w kompetencji szkół i nauczycieli. w obszarze poradnictwa zawodowego podejmuje 
się wiele inicjatyw. Oprócz lekcji poszczególnych przedmiotów, które nauczyciele poświęcają 
na omawianie różnych aspektów zawodów i branż, w większości szkół prowadzi się bardzo 
interesujące zajęcia pozalekcyjne. Wiele klas odwiedza warsztaty rzemieślnicze 
i różnorodne firmy (piekarnie, warsztaty samochodowe itp.). w niektórych samorządach 
organizuje się jeden lub dwa dni otwarte, w czasie których różne firmy i urzędy przyjmują 
zainteresowanych uczniów na przykład z V i VI klas szkół podstawowych.  

Miejsce praktyk w strukturze programu nauczania 

W ramach kształcenia obowiązkowego (w wieku od 6 do 16 lat) tylko programy ścieżek 
kwalifikacyjnych – II i III stopień kształcenia technicznego i zawodowego – zawierają wizyty, 
hospitacje i praktyki w firmach, które zajmują jeden dzień w tygodniu lub trwają od dwóch do 
sześciu tygodni, głównie na III stopniu kształcenia. 

Przepisy odnoszące się do kształcenia obowiązkowego umożliwiają młodym ludziom między 
15/16 a 18 rokiem życia realizowanie obowiązku szkolnego poprzez zamianę nauki w szkole 
średniej (Teilzeitunterricht) na kształcenie zawodowe w firmie i jednostce szkoleniowej 
prowadzonej przez Instytut Szkolenia Zawodowego dla Klas Średnich oraz Małych 
i Średnich Przedsiębiorstw (IAWM). w ramach szkolenia przemiennego obecność młodych 
ludzi w firmie może jednak nie zostać uznana za staż. Szkolenie przemienne organizowane 
na przykład przez IAWM realizowane jest na podstawie umowy o praktykę, zawieranej przez 
firmę wskazaną przez Instytut oraz zainteresowaną osobę i jej rodziców. Młoda osoba 
pracuje w danej firmie przez 3 lub 4 dni w tygodniu, ma status praktykanta (Lehrling) 
i otrzymuje za swoją pracę niewielkie wynagrodzenie, a przez 1 lub 2 dni bierze udział 
w kursach o charakterze technicznym i ogólnym, związanych ze swoim kształceniem 
zawodowym w jednym z ośrodków IAWM. 

Kształcenie w niepełnym wymiarze godzin (Teilzeitunterricht) także pozwala młodzieży na 
podejmowanie praktyk w firmach. Przygotowuje się plany przekształcenia, określenia nowej 
podstawy prawnej dla tej formy nauczania, a także zintensyfikowania wysiłków na rzecz 
poprawy współpracy z sektorem niekomercyjnym. Ma to na celu rozszerzenie możliwości 
odbywania praktyk.  

INNE RODZAJE DZIAŁAŃ I  USŁUG PORADNICZYCH  

Kontakty ze światem zawodowym 

W wielu szkołach w okresie kształcenia obowiązkowego z inicjatywy zmotywowanych 
nauczycieli podejmowane są bardzo ciekawe działania. Warto wymienić m.in. zapraszanie 
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przedstawicieli różnych zawodów do szkół podstawowych oraz wizyty uczniów w firmach. 
w szkołach średnich kontakt ze światem zawodowym odbywa się przede wszystkim przez 
praktyki w przedsiębiorstwach, będące częścią sekcji technicznej i zawodowej programu 
nauczania. Uczniowie szkół ogólnokształcących także powinni mieć możliwość nawiązania 
kontaktu ze światem zawodowym. Propozycja taka została wysunięta przez grupę roboczą 
przygotowującą reformę szkolnictwa średniego. 

Przez ostatnie 16 lat IAWM organizowało w czasie dwutygodniowych ferii wielkanocnych 
tydzień otwarty (Schnupperwochen). Za pośrednictwem szkół zapraszanych jest imiennie 
5000 młodych ludzi w wieku od 15 do 18 lat, objętych kształceniem obowiązkowym. Mogą 
oni odwiedzić i przyjrzeć się działalności jednej lub kilku firm uczestniczących w tej akcji. 
Uczniowie mogą spędzić w przedsiębiorstwach kilka godzin, cały dzień, a nawet kilka dni, 
a także podjąć w nich pracę na okres próbny. w 2008 r. w akcji tej uczestniczyło ponad 800 
młodych ludzi i 275 firm. 

Usługi poradnictwa w szkołach 

Podmiotem odpowiedzialnym za poradnictwo zawodowe w szkole jest rada pedagogiczna. 
w proces ten włączani są rodzice oraz ośrodki PMS (zobacz poniżej). Pod koniec 
pierwszego (ośmioletniego) okresu kształcenia obowiązkowego uczniowie kierowani są do 
dalszego kształcenia, najbardziej odpowiadającego ich aspiracjom i możliwościom (tzn. 
edukacji ogólnokształcącej, technicznej lub zawodowej), bądź rok lub 2 lata później – do 
jednego z rodzajów kształcenia zawodowego organizowanego przez IAWM na podstawie 
umowy o praktyki.  

We Wspólnocie Niemieckojęzycznej i poza nią szkoły średnie – ponosząc odpowiedzialność 
za edukację i kształcenie zawodowe uczniów – zapewniają broszury informacyjne na temat 
kierunków studiów i różnych możliwości kształcenia zawodowego. Na przykład od 2004 r. 
ministerstwo wydaje broszurę JOB Start – Bewerberinfos, która wspomaga przepływ 
uczniów i praktykantów ze szkół lub kursów kształcenia zawodowego na studia lub kursy 
dodatkowe albo bezpośrednio do pracy zawodowej.  

Szkoły średnie we współpracy z ośrodkami PMS, Urzędem Zatrudnienia, IAWM, 
stowarzyszeniem rodziców, uniwersytetami i kolegiami, organizacjami społecznymi oraz 
innymi podmiotami organizują dni lub wieczory informacyjne na temat studiów i kariery 
zawodowej.  

Usługi poradnictwa poza szkołą 

Wielodyscyplinarne zespoły ośrodków PMS (doradcy psychologiczni i edukacyjni, asystenci 
psychologiczni i edukacyjni, asystenci socjalni, medyczni i lekarze) świadczą bezpłatne 
usługi uczniom i ich rodzicom, a także zainteresowanym nauczycielom. Ośrodki PMS 
w różnych okolicznościach podejmują interwencje na żądanie młodych ludzi, ich rodziców, 
szkoły lub z własnej inicjatywy. Działają one w ścisłej współpracy ze szkołami, w których 
czasami mieszczą się ich biura, oraz z Urzędem Zatrudnienia (Arbeitsamt). Rola ośrodków 
PMS sprowadza się do przeprowadzania lub przekierowywania uczniów na średnim 
poziomie edukacji przez ich ścieżki edukacyjne. w przypadku szczególnych trudności, 
działając w porozumieniu ze szkołą i rodzicami, stawia się diagnozę i opracowuje plan 
naprawczy. w takiej sytuacji indywidualna rozmowa odbywa się w trakcie dnia szkolnego, 
w miarę możliwości w czasie przerwy lub w innym momencie, kiedy uczniowie nie mają 
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lekcji. Możliwe są także rozmowy grupowe, na przykład sesje informacyjne na temat wyboru 
studiów, ścieżki kariery, testów itp. Doradca z ośrodka PMS zazwyczaj udaje się wówczas 
do klasy i tam rozmawia z uczniami.  

Kolejnym ważnym elementem kształcenia zawodowego w szkołach we Wspólnocie 
Niemieckojęzycznej stał się zorganizowany z inicjatywy IAWM 24 kwietnia 2008 r. Dzień 
Dziewcząt, europejski dzień poświęcony kształceniu zawodowemu młodych kobiet. Była to 
doskonała okazja dla dziewcząt między 11 a 18 rokiem życia do doświadczenia realiów 
aktywności zawodowej w jednej z 39 firm uczestniczących w akcji oraz do zapoznania się ze 
światem zawodowym i różnymi polami aktywności, których nie uznaje się za typowo 
„kobiece”. 

Młodzi ludzie i firmy (mające pozwolenie na szkolenie praktykantów) mają do dyspozycji – 
prowadzoną przez IAWM – elektroniczną platformę Lehrstellenbörse, na której 
przedsiębiorstwa mogą umieszczać propozycje staży, a uczniowie szukający szkoleń 
przemiennych – wyszukiwać aktualne oferty.  

Arbeitsamt dostarcza młodym ludziom, ośrodkom PMS, IAWM i centrom informacyjnym 
różne publikacje: 31-stronicową broszurę prezentującą wszystkie możliwości kształcenia 
dostępne dla młodzieży we Wspólnocie Niemieckojęzycznej, 20-stronicowy przewodnik dla 
rodziców (Die Berufswahl. Ein kleiner Ratgeber für Eltern), 40-stronicową broszurę 
dotyczącą szkolnictwa wyższego we Wspólnocie Francuskiej i Niemieckojęzycznej oraz 
około 90 folderów informacyjnych prezentujących ścieżki kariery zawodowej.  

Arbeitsamt rozważa obecnie wprowadzenie znormalizowanych testów predyspozycji 
zawodowych, które od 1992 r. stosuje się w Niemczech przy wyborze ścieżki kariery 
zawodowej (Berufswahltests). 

Wybór ścieżki kariery jest omawiany w czasie seminariów (Berufswahlseminare) 
organizowanych z inicjatywy ośrodków PMS i/lub Urzędu Zatrudnienia. Ich uczestnicy 
zapoznają się z różnymi kwestiami związanymi z wyborem zawodu lub ścieżki kariery za 
pośrednictwem ćwiczeń praktycznych, odgrywania ról i symulacji.  

KWALIFIKACJE DORADCÓW 

W szkołach 

Aktywną działalność w sferze poradnictwa prowadzą nauczyciele. w czasie kształcenia 
początkowego lub dodatkowego nie są oni jednak przygotowywani do doradzania uczniom 
w zakresie wyborów studiów i zawodów.  
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W innych placówkach poradnictwa 

Kwalifikacje i tytuły zawodowe konieczne do pracy w ośrodkach PMS, zwłaszcza 
w charakterze psychologa, pielęgniarki lub pracowników socjalnych, regulują dekrety 
królewskie. Kształcenie nauczycieli nie uwzględnia specjalnego szkolenia dla doradców 
zawodowych. Poradnictwa uczą się oni nabywając doświadczenie w pracy. 

„Uczenie się przez praktykę” było też mottem pracowników Urzędu Zatrudnienia Wspólnoty 
Niemieckojęzycznej, odpowiedzialnych za poradnictwo zawodowe i koordynację działań 
o charakterze informacyjnym i doradczym różnych instytucji, udzielających uczniom porad 
na temat studiów, pracy i szkoleń. 

WSPÓŁPRACA MIĘDZY SZKOŁAMI, PRACODAWCAMI, RODZICAMI I 
INNYMI PODMIOTAMI 

Współpraca między szkołami, rodzicami, absolwentami i innymi podmiotami jest nie tylko 
zalecana przez ministerstwo i teksty ustaw, ale także aktywnie praktykowana przez szkoły 
i inne instytucje, co omówiono w niniejszym raporcie. Osiągnięcia w tej dziedzinie 
w znacznym stopniu zależą od motywacji osób odpowiedzialnych za poradnictwo oraz od 
indywidualnych inicjatyw szkół i nauczycieli. 

DOSTĘP DO INFORMACJI NA TEMAT PORADNICTWA 
ZAWODOWEGO 
Od 2004 r. Ministerstwo Wspólnoty Niemieckojęzycznej zapewnia szkołom średnim dostęp 
do broszur informacyjnych dotyczących studiów i różnych możliwości kształcenia 
zawodowego we Wspólnocie Niemieckojęzycznej i poza nią (zobacz powyżej). 

Ośrodki PMS i Arbeitsamt (Urząd Zatrudnienia) są bardzo dobrze wyposażone i dostępne 
dla wszystkich (zobacz powyżej). 

Informacji na temat edukacji, kształcenia i możliwości zawodowych dostarczają 
Jugendinformationszentrum St Vith (JIZ) and Infotreff Eupen (ośrodki informacyjne dla 
młodzieży).  

Źródła internetowe 

Dglive – witryna internetowa Wspólnoty Niemieckojęzycznej: www.dglive.be  

IAWM – Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen und mittleren 
Unternehmen (Instytutu Szkolenia Zawodowego dla Klas Średnich oraz Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw): www.iawm.be  

ADG – Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft (Urząd Zatrudnienia): www.adg.be  

Źródła 

1. Eurybase, Eurydice 

2. Ministerstwo Wspólnoty Niemieckojęzycznej 
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Bułgaria 

BUŁGARIA 

Rok szkolny 2007/08 

Kształcenie jest obowiązkowe dla uczniów w wieku od 7 do 16 lat. Okres ten obejmuje 
kształcenie podstawowe w jednolitej strukturze, podzielonej na 2 stopnie: szkoła 
podstawowa (4 lata – naczalno ucziliszte) i średnia i stopnia (4 lata – progimnazjalno 
ucziliszte). Uczniowie przechodzą ze szkoły podstawowej do szkoły średniej i stopnia 
w sposób automatyczny. Wszyscy objęci są tym samym programem nauczania (nie ma 
opcji, z których można by wybierać). w wieku 14 (w szkołach artystycznych 
i specjalistycznych) lub 15 lat uczniowie muszą dokonać wyboru szkoły średniej II stopnia, 
ogólnokształcącej lub zawodowej, a pierwszy rok (lub pierwsze dwa lata) nauki w tych 
szkołach także są obowiązkowe.  

PODSTAWY PRAWNE I CELE KRAJOWE 
Głównym celem krajowych działań na rzecz informacji i poradnictwa zawodowego jest 
pomoc młodym ludziom i osobom dorosłym w podejmowaniu decyzji i wyborów związanych 
z karierą zawodową, by umożliwić im satysfakcjonujący rozwój osobisty na rynku pracy. 
Cele te i zasady ich realizacji reguluje Ustawa o promowaniu zatrudnienia z 2001 r. 

Podstawę prawną działań związanych z poradnictwem zawodowym stanowi także Ustawa 
o szkoleniu i edukacji zawodowej z 1999 r. Zgodnie z tymi przepisami poradnictwo jest 
integralną częścią systemu edukacji i szkoleń. Informacje i porady dotyczące wyborów 
zawodowych i związanych z karierą muszą docierać do uczniów, studentów i wszystkich 
innych osób szukających pracy. Prawo przewiduje powołanie Centrum Informacji 
i Poradnictwa Zawodowego. 

PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE 

Ministerstwo Edukacji i Nauki określa zasady i strategie polityki państwa w zakresie 
poradnictwa zawodowego, udostępnia uczniom potrzebne usługi poradnictwa oraz 
koordynuje i kontroluje działalność odpowiedzialnych za to jednostek. 

W gestii biur agencji zatrudnienia Ministerstwa Pracy leży udzielanie informacji i porad 
każdej osobie szukającej pracy lub chcącej zmienić zawód. 

W 2005 r. w strukturze Ministerstwa Edukacji i Nauki powstało Krajowe Centrum 
Pedagogiczne z oddziałami w całym kraju (łącznie 32 Regionalne Centra Pedagogiczne). Te 
lokalne biura zajmują się poradnictwem zawodowym dla uczniów. 

W październiku 2008 r. zatwierdzona została Narodowa Strategia Uczenia się przez Całe 
Życie na lata 2008-2013. Za jej wdrożenie odpowiedzialne są Ministerstwo Edukacji i Nauki 
oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Zgodnie z nowo przyjętą strategią w tym 
okresie ma zostać opracowany i wprowadzony krajowy system całożyciowego poradnictwa 
zawodowego. 

Struktury, funkcjonujące pod auspicjami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, zajmują się 
poradnictwem zawodowym na poziomie regionalnym i lokalnym. Poza rozpowszechnianiem 
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informacji i świadczeniem usług poradnictwa na rzecz osób dorosłych placówki te doradzają 
także uczniom w kwestii ich przyszłej orientacji zawodowej. 

PORADNICTWO ZAWODOWE W PROGRAMIE NAUCZANIA 
Zgodnie z przyjętym niedawno Narodowym Programem Edukacji Szkolnej i Przedszkolnej 
na lata 2006-2015 utworzono krótkie serie modułów poradnictwa zawodowego 
przeznaczone wyłącznie dla uczniów szkół podstawowych. 

Poza tym z inicjatywy nauczycieli, szkół lub autorów podręczników mogą być organizowane 
działania indywidualne. 

W 2007 r. krajowe programy szkoleń zawodowych, przygotowujące do różnych zawodów, 
obejmowały wskazówki dotyczące istotnych kwestii w zakresie edukacji ustawicznej, 
spełnienia zawodowego i rozwoju kariery w wybranym zawodzie lub fachu. 

Miejsce praktyk w strukturze programu nauczania 

Nie ma oficjalnych zasad organizowania praktyk w ramach programu nauczania szkół 
podstawowych i średnich. Zajęcia te mogą się jednak odbywać dzięki indywidualnym 
inicjatywom szkół lub nauczycieli. 

INNE RODZAJE DZIAŁAŃ I  USŁUG PORADNICZYCH 

Usługi poradnictwa w szkołach 

W szkołach średnich i stopnia oraz szkołach średnich II stopnia – ogólnokształcących 
i zawodowych (od V do XII klasy) – wychowawca ma do dyspozycji godzinę tygodniowo na 
poradnictwo zawodowe. Część tego czasu poświęcana jest na rozmowy z uczniami na 
temat ich problemów lub odpowiedzi na pytania związane z wyborem zawodu i przyszłej 
kariery. 

W systemie edukacji (od i do XII klasy) zatrudniono w szkołach ponad 800 doradców 
pedagogicznych. Ich rola polega przede wszystkim na udzielaniu wskazówek i doradzaniu, 
a także wspieraniu uczniów, rodziców i nauczycieli w kwestiach poradnictwa zawodowego. 
Stosują oni wiele metod i środków komunikowania, takich jak spotkania, rozmowy, 
kwestionariusze, rozpowszechnianie informacji, usługi poradnictwa i konsultacje, szkolenia, 
dyskusje, konkursy itp. 

Doradcy edukacyjni zatrudniani w szkołach dostarczają uczniom informacji i porad na temat 
dostępnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych po siódmym i ósmym roku nauki (koniec 
szkoły średniej i stopnia), jak również pod koniec szkoły średniej II stopnia, oraz za pomocą 
określonej metodologii pomagają im określić główne zainteresowania i umiejętności 
zawodowe. Usługi oferowane są w formie indywidualnej lub grupowej. Uczniowie i ich 
rodzice mogą też uzyskać specjalistyczną pomoc indywidualną związaną z problemami 
osobistymi, społecznymi i psychologicznymi. 

Usługi poradnictwa poza szkołą 

Regionalne centra informacji zawodowej Ministerstwa Edukacji i Nauki (jest ich 13), które  
świadczyły usługi uczniom, rodzicom i nauczycielom, a także innym osobom, zwłaszcza 
szukającym pracy, zatrudnionym itd., zostały przekształcone w Regionalne Centra 
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Pedagogiczne. Jednak ich zasadnicze funkcje pozostały niezmienione. Placówki te były 
początkowo pilotażowym przedsięwzięciem w ramach flagowego projektu pod nazwą 
„Szkoła dla każdego”. Ich rola polega na zapobieganiu zjawisku porzucania szkoły, na 
pomocy w powrocie do systemu edukacji, tworzeniu oferty szkoleń zawodowych i szkoleń 
dla nauczycieli itp. Centra te organizują na przykład konferencje tematyczne, grupowe sesje 
informacyjne z udziałem profesjonalistów itp.  

Ministerstwo Edukacji i Nauki założyło sieć tzw. Centrów Zasobów na rzecz integracyjnego 
kształcenia dzieci i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Jedną z funkcji tych 
instytucji jest świadczenie poradnictwa zawodowego oraz należyte informowanie uczniów 
i rodziców o wszystkich możliwościach. 

Minister Edukacji i Nauki akceptuje roczny Krajowy Kalendarz (harmonogram) konkursów 
dla uczniów w różnych zawodach. Pozaszkolne konkursy edukacyjne w profesjach objętych 
systemem szkoleń i edukacji zawodowej odbywają się na poziomie krajowym, regionalnym 
i lokalnym. Tego typu zróżnicowane zajęcia pozaszkolne stanowią dopełnienie standardowej 
oferty edukacyjnej oraz przyczyniają się do zwiększania świadomości i stymulowania 
uczniów do dalszego dokładniejszego rozważania możliwości i potrzeb szkoleń 
zawodowych. 

Biura agencji zatrudnienia Ministerstwa Pracy oferują usługi informacyjne i poradnictwa, 
zwłaszcza osobom szukającym pracy, lub – w niektórych miastach (na przykład w Sofii) – 
osobom niepełnosprawnym fizycznie. Centrum informacji i poradnictwa regionalnego biura 
zatrudnienia (w Sofii) świadczy usługi związane z szukaniem pracy, planowaniem kariery, 
stanowisk pracy itp. osobom szukającym pracy, zatrudnionym i studentom. 

KWALIFIKACJE DORADCÓW 

W szkołach 

Doradcy edukacyjni zatrudniani w szkołach mają ukończone studia z dziedziny psychologii, 
pedagogiki lub socjologii (na poziomie licencjatu lub magisterium). Coraz więcej instytucji 
szkolnictwa wyższego organizuje kursy szkoleniowe z zakresu poradnictwa edukacyjnego 
i zawodowego, przeznaczone przede wszystkim dla przyszłych doradców zawodowych. 
Takie kursy rozpoczęły na przykład Uniwersytet w Ruse i Uniwersytet w Velikim Turnovie.  

W innych placówkach poradnictwa 

Pracownicy agencji zatrudnienia, będący specjalistami po studiach z ekonomii, socjologii lub 
nauk technicznych (poziom licencjatu lub magisterium), są zatrudniani zgodnie 
z uregulowaniami dotyczącymi kadr administracyjnych. Opis stanowisk tych pracowników 
zawiera wymagania w zakresie kompetencji (takie jak wiedza o świecie zawodowym 
i teoriach rozwoju kariery, umiejętności komunikacyjne i organizacyjne). 

Ministerstwo Edukacji i Nauki podjęło także na szczeblu centralnym kroki zmierzające do 
zapewnienia rozwoju osobom pracującym w ramach szkolnego systemu poradnictwa 
zawodowego, który polega na organizowaniu regularnych szkoleń z poradnictwa 
zawodowego dla profesjonalistów w tej dziedzinie zatrudnionych w Regionalnych Centrach 
Pedagogicznych oraz doradców pedagogicznych i nauczycieli. w 2007 r. w szkoleniach tych 
uczestniczyło 800 osób, a w roku 2008 liczba ta zwiększyła się do 1000. Te zakrojone na 
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szeroką skalę kursy doskonalenia zawodowego były opłacane z budżetu centralnego na 
podstawie przydziału z krajowego programu szkoleń specjalistycznych Ministerstwa Edukacji 
i Nauki. 

WSPÓŁPRACA MIĘDZY SZKOŁAMI, PRACODAWCAMI, RODZICAMI I 
INNYMI PODMIOTAMI 
Ministerstwo Edukacji i Nauki co roku organizuje fora dyskusyjne na temat poradnictwa 
zawodowego zarówno na poziomie krajowym, jak i lokalnym. w spotkaniach tych 
uczestniczą instytucje edukacyjne, pracodawcy i organizacje pozarządowe. Mają one 
zwiększać świadomość problemów występujących w dziedzinie edukacji zawodowej, 
szkoleń i zatrudnienia. Jedną z regularnych imprez, służących dostarczaniu informacji 
i świadczeniu poradnictwa, są targi edukacyjne organizowane dla kandydatów na studia. 
Uczestniczą w nich pracodawcy, uniwersytety i organizacje pozarządowe, udostępniając 
materiały informacyjne. 

DOSTĘP DO INFORMACJI NA TEMAT PORADNICTWA ZAWODOWEGO 

Ośrodek informacji i publikacji agencji zatrudnienia jest odpowiedzialny za opracowywanie, 
wytwarzanie i publikację informacji dotyczących poradnictwa zawodowego (skupionych na 
zawodach objętych klasyfikacją krajową, programach szkoleń, szkołach itp.). Informacja jest 
dostępna w formie drukowanej (broszury, foldery itp.), filmów wideo, na stronie internetowej 
agencji oraz w postaci innych materiałów multimedialnych. Rozpowszechniane informacje 
muszą być zaakceptowane przez wyspecjalizowaną komisję agencji. Co roku agencja 
wydaje publikację zatytułowaną „Rynek pracy”, w której prezentowane są ogólne dane 
krajowe i regionalne o rynku pracy, jak również analizy i wnioski na temat dynamiki 
i trendów. 

Ministerstwo Edukacji i Nauki stworzyło Bramę Edukacyjną zawierającą informacje na temat:  

• instytucji edukacyjnych w Bułgarii; 

• listy zawodów, których się naucza i w zakresie których się szkoli; 

• profili, specjalności i zawodów, których się naucza i w zakresie których się szkoli; 

• dokumentów określających zasady oraz warunki zapisu do szkół publicznych 
i samorządowych; 

• krajowych wymagań edukacyjnych, odnoszących się do kształcenia i szkoleń 
w określonych zawodach, programów zajęć, krajowych programów nauczania, 
krajowych programów egzaminacyjnych w zakresie poradnictwa edukacyjnego 
i dostępnych szkoleń; 

• programu (w postaci elektronicznej) szkolnych przedmiotów obowiązkowych 
i zawodowych. 
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Źródła internetowe 

Dane kontaktowe 

Ministerstwo Edukacji i Nauki: www.mon.bg 

Ministerstwo Kultury: www.mct.government.bg 

Ministerstwo Rolnictwa i Zasobów Żywieniowych: www.mzgar.government.bg 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej: www.mlsp.government.bg 

Narodowa Agencja Edukacji Zawodowej i Szkoleń 

Struktura usług 

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich: www.hrdc.bg 

Krajowe Centrum Informacji i Dokumentacji: 
http://mail.nacd.bg/newdesing/bg/inden.php./ nacid@naci-bg.net 

Krajowe Centrum Pedagogiczne: www.npc-bg.com/centrove1.htm 

Centrum Kontroli i Oceny Jakości w Edukacji: www.ckoko.bg 

Centrum Zapewniania Jakości Informacji w Edukacji 

Źródła 

1. Przegląd tematyczny (CEDEFOP). 

2. Raport krajowy (CEDEFOP). 

3. Ronald G. Sultana, Guidance policies in the knowledge society. Trends, challenges 
and responses across Europe (Zasady poradnictwa w społeczeństwie 
informacyjnym. Tendencje, wyzwania i reakcje na terenie Europy), raport 
podsumowujący CEDEFOP, seria CEDEFOP Panorama, 85, Luksemburg, Biuro 
Urzędowych Publikacji Wspólnot Europejskich, 2004. 

4. Eurybase, Eurydice. 
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CYPR 

Rok szkolny 2007/08 

Kształcenie jest obowiązkowe dla uczniów w wieku od 4 lat i 8 miesięcy do 15 lat i obejmuje 
edukację przedszkolną (prodimotiki ekpaidefsi – od 4 lat i 8 miesięcy do 6 lat), szkołę 
podstawową (domotiko scholeio – 6-12 lat) oraz szkołę średnią i stopnia (gymnasio – 12-15 
lat). Kluczowym momentem w poradnictwie jest zakończenie kształcenia obowiązkowego. 
Uczniowie mają możliwość kontynuowania nauki w ogólnokształcącej, technicznej lub 
zawodowej szkole średniej II stopnia. 

PODSTAWY PRAWNE I CELE KRAJOWE 
Brak jest konkretnego ustawodawstwa dotyczącego usług informacyjnych, opieki 
psychologicznej oraz poradnictwa edukacyjnego i zawodowego dla uczniów. Ramy prawne 
funkcjonowania tego typu służb wyznaczają wskazówki wydane przez Radę Ministrów na 
podstawie zaleceń opracowanych przez różne ministerstwa. Przygotowane są natomiast 
szczegółowe opisy (tzw. plany służby) poszczególnych stanowisk doradców zawodowych.  

Głównym celem krajowej polityki w dziedzinie poradnictwa edukacyjnego jest zapewnianie 
młodym ludziom potrzebnej pomocy i edukacji, umożliwiającej im podejmowanie 
racjonalnych i dobrze uzasadnionych wyborów przyszłych studiów i kariery zawodowej.  

Celem polityki w obszarze poradnictwa zawodowego w sektorze zatrudnienia jest przede 
wszystkim sytuacja na rynku pracy (ograniczenie poziomu bezrobocia). 

PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE 
Główne podmioty biorące udział w procesie tworzenia usług poradnictwa i opieki 
psychologicznej to: Ministerstwo Edukacji i Kultury (Ypourgeio Paideias kai Politismou – 
YPP), Ministerstwo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (Ypourgeio Ergasias kai Koinonikon 
Asfaliseon – YEKA) oraz Urząd Rozwoju Zasobów Ludzkich (Archi Anaptyxis Anthropinou 
Dynamikou – AnAD).  

Służba Poradnictwa i Edukacji Zawodowej – Ministerstwo Edukacji i Kultury  
Służba Poradnictwa i Edukacji Zawodowej (CCES), działająca w obrębie cypryjskiego 
systemu państwowych szkół średnich, oferuje uczniom oraz innym młodym ludziom pomoc 
za pośrednictwem biur poradnictwa i kształcenia zawodowego w szkołach oraz głównej 
siedzibie, mieszczącej się w Ministerstwie Edukacji i Kultury.  

Celem CCES jest zapewnianie dzięki poradnictwu specjalistycznej pomocy uczniom i innym 
młodym ludziom, aby skutecznie radzili sobie ze stojącymi przez nimi problemami 
osobistymi, edukacyjnym, zawodowymi i społecznymi. 

Na szczeblu Ministerstwa Pracy usługi poradnictwa zawodowego i informacyjne są 
świadczone przez Państwowy Urząd Zatrudnienia (Dimosies Ypiresies Apascholisis – DYA), 
kierujący działalność głównie do osób szukających pracy (a w określonych sytuacjach także 
do uczniów). 
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PORADNICTWO ZAWODOWE W PROGRAMIE NAUCZANIA 

Służba Poradnictwa i Edukacji Zawodowej – Ministerstwo Edukacji i Kultury  
W programie nauczania III klasy szkoły średniej i stopnia (gymnasium) znajduje się 
przedmiot „edukacja zawodowa i społeczna”. Przedmiot ten raz w tygodniu w pierwszym 
semestrze roku szkolnego prowadzą szkolni doradcy, a jego cele edukacyjne opisane są 
poniżej: 

Edukacja zawodowa (cele): 

Podczas tego kursu uczeń: 

• uświadomi sobie potrzebę poradnictwa zawodowego i opieki psychologicznej;  

• pozna cele działania służb poradnictwa i edukacji zawodowej;  

• nabędzie samoświadomość potrzebną do podejmowania właściwych decyzji 
edukacyjnych i zawodowych;  

• zaznajomi się ze światem zawodowym, różnymi profesjami, naukową taksonomią 
zawodów, wartościami i warunkami pracy, najnowszymi zmianami na cypryjskim 
i europejskim rynku pracy itd.  

• pozna cypryjski system szkolnictwa ze szczególnym naciskiem na dostępne możliwości 
edukacyjne po ukończeniu szkoły średniej i stopnia (gymnasium);  

• otrzyma informacje o instytucjach szkolnictwa wyższego na Cyprze, w Grecji i innych 
państwach;  

• rozwinie potrzebne umiejętności decyzyjne, by móc dokonywać właściwych wyborów 
edukacyjnych i zawodowych.  

Edukacja społeczna (cele):  

Podczas tego kursu uczeń: 

• zyska samoświadomość;  

• rozwinie samoakceptację;  

• rozbudzi wiarę w siebie;  

• rozwinie umiejętności potrzebne do normalnego przystosowania się do szkoły 
i środowiska społecznego;  

• zyska odporność, by bronić się przed różnymi zagrożeniami społecznymi;  

• rozwinie umiejętność rozwiązywania problemów i umiejętności społeczne;  

• rozwinie umiejętności podejmowania decyzji.  

CCES publikuje dwie książki instruktażowe (Edukacja zawodowa i Edukacja społeczna) do 
nauczania wspomnianego przedmiotu. Książki zawierają materiał teoretyczny oraz 
propozycje zajęć z uczniami, związane z omawianą tematyką. Przedmiot ten nie jest 
oceniany.  
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Miejsce praktyk w strukturze programu nauczania 

Ministerstwo Edukacji i Kultury  

W II klasie szkoły średniej II stopnia (lyceum) uczniowie odbywają tygodniową praktykę 
w interesującym ich zawodzie. Praktyki są organizowane i nadzorowane przez szkoły we 
współpracy ze światem zawodowym. Szkolni doradcy pomagają uczniom w podjęciu decyzji 
o odpowiedniej pracy, związanej z ich zainteresowaniami, umiejętnościami i zdolnościami. 
Dodatkowo uczniowie techników (młodzi ludzie mogą zdecydować się na podjęcie edukacji 
technicznej po ukończeniu szkoły średniej i stopnia – gymnasium – w wieku 12-15 lat) mają 
wpisane w program nauczania praktyki zgodne z wybraną przez nich specjalizacją. 

INNE RODZAJE DZIAŁAŃ I  USŁUG PORADNICZYCH 

Kontakty ze światem zawodowym 

Służba Poradnictwa i Edukacji Zawodowej – Ministerstwo Edukacji i Kultury  

Służba Poradnictwa i Edukacji Zawodowej (CCES) Ministerstwa Edukacji i Kultury 
organizuje różne działania – zwłaszcza dla uczniów III klasy szkoły średniej i stopnia 
(gymnasium) oraz II i III klasy szkoły średniej II stopnia (lyceum), mające pomóc uczniom 
w zaznajomieniu się ze światem zawodowym, naturą różnych zawodów i studiów 
uniwersyteckich, umiejętnościami i zainteresowaniami koniecznymi do pracy 
w poszczególnych zawodach oraz wymogami rynku pracy w odniesieniu do różnych 
zawodów itp. (Przykładem wspomnianych wyżej działań może być organizacja 
czterodniowych targów edukacyjno-zawodowych, na które zaprasza się stowarzyszenia 
branżowe, by pomogły uczniom i innym młodym ludziom dowiedzieć się więcej 
o reprezentowanych przez nich profesjach. CCES wyprodukowało także informacyjny film 
edukacyjny na temat różnych zawodów.) 

Usługi poradnictwa w szkołach i poza szkołą  

Służba Poradnictwa i Edukacji Zawodowej – Ministerstwo Edukacji i Kultury  

Zadaniem CCES jest udzielanie wyspecjalizowanej pomocy uczniom i innym młodym 
ludziom dzięki poradnictwu realizującemu cele ogólne Ministerstwa Edukacji i Kultury, jakimi 
są: 

• zdrowy rozwój osobowości uczniów; 

• rozwój umiejętności rozwiązywania problemów, by skutecznie radzić sobie 
z trudnościami osobistymi, edukacyjnymi, zawodowymi i społecznymi.  

Doradcy oferują pomoc uczniom i innym młodym ludziom, aby mogli oni dokonywać 
skutecznych wyborów osobistych, edukacyjnych i zawodowych. Uwzględniane są 
następujące obszary:  

• samoświadomość;  

• samoakceptacja i wiara w siebie;  

• samorealizacja; 

 47



Poradnictwo zawodowe w kształceniu obowiązkowym w Europie 

• umiejętność podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów;  

• zdrowe przystosowanie do szkoły i środowiska społecznego;  

• krytyczne myślenie i efektywne wykorzystywanie odpowiednich informacji.  

Liczne zmiany socjoekonomiczne i kulturowe, wynikające z rozwoju technologicznego na 
całym świecie, skomplikowały sytuacje młodych ludzi (w tym osobiste, edukacyjne, 
zawodowe i społeczne). Biorąc pod uwagę nowe wyzwania, doradcy kładą szczególny 
nacisk na pomoc uczniom w nabyciu umiejętności, potrzebnych do podejmowania 
skutecznych decyzji osobistych, edukacyjnych i zawodowych, za pomocą następujących 
środków:  

• poradnictwo indywidualne, grupowe i rodzinne;  

• przeprowadzanie specjalistycznych testów proponowanych w czasie sesji 
poradnictwa, mających pomóc osobom zainteresowanym w głębszym poznaniu 
własnej osobowości, zainteresowań, umiejętności, wartości zawodowych itp.  

• nauczanie przedmiotów „edukacja zawodowa” i „edukacja społeczna” (dostępnych 
w III klasie szkoły średniej i stopnia);  

• organizowanie seminariów i konferencji na temat zawodowe, edukacyjne i inne;  

• produkowanie filmów edukacyjnych o zawodach;  

• publikowanie książek instruktażowych i informacyjnych.  

Poza tym CCES uczestniczy na szczeblu strategicznym w różnych komisjach 
ministerialnych, zajmujących się przede wszystkim wzmacnianiem osobowości uczniów, by 
skutecznie radzili sobie z wyzwaniami współczesnego świata.  

Zgodnie z zasadą zapewniania równych szans edukacyjnych wszystkim uczniom w tym 
samym wieku, w państwowych szkołach średnich znajdujących się w okolicy doradcy służą 
poradnictwem osobistym i edukacyjnym uczniom ze specjalnymi potrzebami i przyczyniają 
się do układania dla nich indywidualnych programów edukacyjnych. 

Jak wspomniano wyżej, CCES publikuje książki instruktażowe i informacyjne, takie jak:  

• Rola rodziny w edukacyjnych wyborach dzieci; 

• Edukacja na poziomie szkoły średniej i stopnia (pogimnazjalna) na Cyprze; 

• Kształcenie zawodowe; 

• Stypendia w szkołach średnich II stopnia (policealnych); 

• Broszura informacyjna o służbach świadczących opiekę psychologiczną i edukację 
zawodową; 

• Instytucje szkolnictwa wyższego na Cyprze.  

Do głównych celów CCES należy prowadzenie całożyciowego poradnictwa. Działania te 
promuje się także na szczeblu europejskim poprzez powołaną niedawno Europejską Sieć 
Poradnictwa Całożyciowego (ELGPN), której Cypr jest członkiem.  
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Już wcześniej CCES zaproponowała utworzenie regionalnych (szczebel okręgowy) 
ośrodków poradnictwa i opieki psychologicznej, które będą czynne w godzinach dogodnych 
dla obywateli. Placówki te, dostępne dla wszystkich mieszkańców Europy, będą kładły 
nacisk na zapewnianie poradnictwa i opieki psychologicznej wszystkim obywatelom bez 
względu na wiek, płeć, wyznawaną religię, przynależność rasową lub etniczną bądź 
niepełnosprawność. Wykwalifikowani doradcy pracujący w tych ośrodkach i w ogóle wszyscy 
doradcy zatrudniani przez CCES będą uczestniczyć w doskonaleniu zawodowym, 
skupiającym się na pomocy swoim klientom w rozwoju odpowiednich umiejętności 
zarządzania karierą przez całe życie. Poza tym szczególny nacisk położony będzie na 
skuteczne poradnictwo dla konkretnych grup ludzi (już określonych) zgodnie z ich 
potrzebami, na formalną ocenę świadczonych usług, zapewnianie odpowiedniego 
doskonalenia zawodowego pracownikom i badania naukowe w dziedzinach szczególnie 
interesujących CCES.  

Ponadto CCES obecnie opowiada się za powołaniem Krajowego Forum Poradnictwa 
Całożyciowego, które jest uznawane za podstawowy doraźny cel na drodze ku poprawie 
wszystkich usług poradnictwa zawodowego i opieki psychologicznej w Cyprze. 

KWALIFIKACJE DORADCÓW 

Służba Poradnictwa i Edukacji Zawodowej – Ministerstwo Edukacji i Kultury  

Szkolni doradcy oficjalnie mają status nauczycieli poradnictwa zawodowego w szkołach 
średnich. By móc pracować jako doradca (nauczyciel poradnictwa zawodowego w szkole 
średniej) CCES, należy ukończyć studia wyższe w zakresie przedmiotu nauczanego 
w szkole średniej i przynajmniej roczny kurs (magisterski lub podyplomowy) z zakresu opieki 
psychologicznej lub poradnictwa edukacyjnego bądź zawodowego. 

W Cyprze brak jest instytucji szkolnictwa wyższego oferującej kursy podyplomowe we 
wspomnianych wyżej obszarach, dlatego osoby zainteresowane kończą studia 
podyplomowe wymagane przy zatrudnieniu głównie w Zjednoczonym Królestwie, Stanach 
Zjednoczonych i Grecji. Uzyskane przez nich tytuły muszą być zaakceptowane przez 
cypryjską Radę Oceny Stopni Akademickich (KYSATS). 

Urząd Rozwoju Zasobów Ludzkich (Archi Anaptyxis Anthropinou Dynamikou – AnAD) 
organizuje seminaria i wykłady dla doradców, służące głównie rozpowszechnianiu informacji 
o wynikach badań nad ewolucją sytuacji na rynku pracy. Kursy doszkalające oferuje też 
Stowarzyszenie Doradców oraz Instytut Edukacyjny Ministerstwa Edukacji. 

WSPÓŁPRACA MIĘDZY SZKOŁAMI, PRACODAWCAMI, RODZICAMI I 
INNYMI PODMIOTAMI 

Służba Poradnictwa i Edukacji Zawodowej – Ministerstwo Edukacji i Kultury  

CCES stoi na stanowisku, że bardzo ważnym elementem zapewniania uczniom skutecznej 
pomocy jest współpraca z rodzicami, pracodawcami i innymi podmiotami. z tego względu 
doradcy współpracują z nimi oficjalnie i nieoficjalnie zarówno w szkołach, jak i na szczeblu 
Ministerstwa Edukacji. 
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DOSTĘP DO INFORMACJI NA TEMAT PORADNICTWA ZAWODOWEGO 

Służba Poradnictwa i Edukacji Zawodowej – Ministerstwo Edukacji i Kultury  

Oprócz wydawania książek informacyjnych i produkowania filmów edukacyjnych dla celów 
poradnictwa zawodowego CCES zorganizowała usługi biblioteczne w szkołach średnich 
oraz centralną bibliotekę w głównej siedzibie w Ministerstwie Edukacji i Kultury, gdzie 
uczniowie i inne zainteresowane osoby mogą uzyskać dostęp do aktualnych informacji.  

Niemal wszystkie biura doradców w szkołach mają Internet i zapewniają uczniom dostęp do 
internetowych informacji związanych z poradnictwem zawodowym. Informacje te są także 
dostępne w siedzibie głównej, powstała również witryna, zawierająca informacje o usługach 
oferowanych przez CCES. 

Źródła 

1. Raport krajowy (CEDEFOP). 

2. Ronald G. Sultana, Guidance policies in the knowledge society. Trends, challenges and 
responses across Europe (Zasady poradnictwa w społeczeństwie informacyjnym. 
Tendencje, wyzwania i reakcje na terenie Europy), raport podsumowujący CEDEFOP, 
seria CEDEFOP Panorama, 85, Luksemburg, Biuro Urzędowych Publikacji Wspólnot 
Europejskich, 2004. 

3. Eurybase, Eurydice. 

4. Dr Terpsa Constandinidou, Służba Poradnictwa i Edukacji Zawodowej – Ministerstwo 
Edukacji i Kultury.  
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Rok szkolny 2007/08 

Kształcenie jest obowiązkowe dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 16 lat, ale nie ma 
obowiązku szkolnego. Uczniowie muszą otrzymać wykształcenie, które spełnia wymagania 
zgodne z obowiązującymi w szkołach nazywanych folkeskole. Folkeskole to zintegrowana 
szkoła z kształceniem ogólnym takim samym dla wszystkich. Ma jednolitą strukturę, bez 
przejścia ze szkoły podstawowej do średniej i bez zmiany szkoły. Dlatego w okresie 
kształcenia obowiązkowego nie ma podziału na ścieżki edukacyjne.  

Uczniowie mogą zapisać się na 10 rok kształcenia, który ma charakter przejściowy przed 
szkołą średnią II stopnia; korzysta z tego 60% uczniów. Pod koniec IX (i/lub X) klasy istnieje 
możliwość przystąpienia do zewnętrznego egzaminu końcowego folkeskole. Przystępuje do 
niego zdecydowana większość uczniów (90-95% po IX i 85-90% po X klasie). Około 95% 
osób z grupy wiekowej kończącej folkeskole kontynuuje edukację na poziomie średnim. 

PODSTAWY PRAWNE I CELE KRAJOWE 

System poradnictwa jest zdecentralizowany do poziomu samorządów, dlatego cele i zasady 
działania poszczególnych instytucji świadczących usługi poradnictwa znajdują się w różnych 
dokumentach prawnych regulujących działalność różnych sektorów i typów placówek. Usługi 
poradnictwa są świadczone zgodnie z dwoma odmiennymi punktami widzenia: z jednej 
strony – młodych ludzi, którym muszą pomóc w podjęciu wyborów w zależności od 
zainteresowań i uzdolnień, z drugiej zaś – zgodnie z wizją społeczną, ukierunkowaną na 
pogłębienie kwalifikacji osób pracujących w społeczeństwie duńskim.  

Ramy poradnictwa w edukacji państwowej określają przepisy z 2004 r. (z poprawkami z lat 
2007 i 2008) dotyczące poradnictwa edukacyjnego i zawodowego (Lov om Unddannelses- 
og Erhvervsvejledning). Głoszą one, że poradnictwo musi przygotować każdą osobę do 
wyboru ścieżki kształcenia i kariery zawodowej.  

W polityce zatrudnienia poradnictwo zawodowe uznawane jest za strategiczny instrument 
w stabilizowaniu rynku pracy. 

W sektorze społecznym poradnictwo wspiera powrót na rynek pracy. 

PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE 

Ogólna struktura określona została na poziomie krajowym, a odpowiedzialność za 
zapewnienie poradnictwa edukacyjnego i zawodowego rozłożona jest zgodnie z poziomem 
kształcenia albo na poziomie krajowym, albo na poziomie samorządowym. Na poziomie 
samorządowym poradnictwem po 16 roku życia zajmuje się 45 ośrodków (Ungdommens 
Uddannelsesvejledning – UU) odpowiedzialnych za przejście z kształcenia obowiązkowego 
do kształcenia młodzieży. Poradnictwo w szkołach wyższych prowadzi Krajowe Centrum 
Poradnictwa Edukacyjnego i Zawodowego (Landscenter for Uddannelses- og 
Erhvervsejledning – LUE). 

Wymagane usługi są świadczone przez 7 ośrodków regionalnych (Studievalg) – placówki te 
grupują różne szkoły, a do ich zadań należy współpraca z podmiotami w każdym regionie 
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(szkoły, wyższe uczelnie, partnerzy społeczni, samorządy). Działania Ministerstwa Pracy 
skierowane są głównie do osób szukających pracy, bezrobotnych itp. 

PORADNICTWO ZAWODOWE W PROGRAMIE NAUCZANIA 
Poradnictwo zawodowe i edukacyjne oraz wprowadzenie do świata zawodowego musi być 
dostępne od pierwszego do dziewiątego roku kształcenia. Doradztwo w tym zakresie 
odbywa się w trakcie ogólnego kształcenia zawodowego w ścieżkach 
międzyprzedmiotowych w czasie całej nauki obowiązkowej. Za to kształcenie i osiąganie 
określonych celów odpowiedzialne są szkoły i nauczyciele. Nie został określony minimalny 
czas, jaki powinien być przeznaczony na kształcenie ogólnozawodowe bądź doradztwo 
w kwestii wyboru studiów. 

Miejsce praktyk w strukturze programu nauczania 

Praktyki organizowane są w 9 i 10 roku kształcenia obowiązkowego i często stanowią część 
procesu przejściowego na kolejny poziom nauczania. Mogą trwać od tygodnia, maksymalnie 
do czterech tygodni i często łączą się z wizytami w instytucjach kształcenia średniego II 
stopnia w celu przygotowania młodych ludzi do dokonania odpowiedzialnego wyboru 
przyszłych studiów i kariery zawodowej. 

Kształcenie zawodowe (na poziomie średnim II stopnia) opiera się na przemiennym 
systemie szkolenia, w którym przeplatają się okresy spędzane w szkole (25%) i szkolenia 
w firmie (75%).  

INNE RODZAJE DZIAŁAŃ I  USŁUG PORADNICZYCH 

Kontakty ze światem zawodowym 

Poradnictwo w szkołach skupia się na codziennym życiu i lokalnym środowisku uczniów. 
Szkoły organizują między innymi wizyty w miejscowych firmach, ośrodkach kształcenia 
zawodowego dla młodzieży oraz jedno- lub dwutygodniowe okresy zdobywania 
doświadczeń w świecie zawodowym. Każda folkeskole we współpracy z samorządowym 
ośrodkiem poradnictwa (UU) zapewnia potrzebne kontakty z prywatnymi firmami, sektorem 
usług publicznych i zainteresowanymi instytucjami. 

Usługi poradnictwa w szkołach 

W każdej folkeskole wyznacza się nauczyciela, który pełni funkcję doradcy – na niepełnym 
etacie (średnio jest to 20% jego godzin pracy). Zapewnia on pomoc w dziedzinie psychologii 
kształcenia i poradnictwa zawodowego we współpracy i pod nadzorem ośrodka poradnictwa. 
w każdej szkole we współpracy z miejscowym ośrodkiem poradnictwa dla młodzieży 
układany jest plan poradnictwa. Plan ten musi zaspokajać potrzeby uczniów w zakresie 
wyboru ścieżki kształcenia i kariery zawodowej.  

Samorządowe ośrodki poradnictwa dla młodzieży (UU) organizują zajęcia obowiązkowe dla 
uczniów z klas VI-IX folkeskole oraz w okresie kształcenia ogólnego i zawodowego na 
poziomie średnim. Działalność związana z poradnictwem odbywa się na terenie szkoły, 
a czasami w ośrodku poradnictwa i obejmuje zajęcia indywidualne oraz grupowe. Jej celem 
jest pomóc młodym ludziom w wyszukiwaniu informacji na temat szkoleń i kariery 
zawodowej. Młodsi uczniowie odbywają te zajęcia wyłącznie w szkołach. Ośrodki 
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poradnictwa ściśle współpracują ze szkołami i w nich organizują zajęcia, dzięki czemu są 
w bezpośrednim kontakcie z uczniami. Nauczyciele i doradcy współpracują ze sobą; 
doradcy mają biura w każdej szkole. 

Rozmowy z doradcami w ośrodku poradnictwa odbywają się regularnie, a każdy uczeń ma 
własny „dziennik”, który prowadzi do momentu zakończenia kształcenia obowiązkowego.  

Od VI klasy folkeskole kładzie się większy nacisk na poradnictwo skierowane do uczniów 
z problemami. Osoby wcześnie kończące szkołę (4%) mają możliwość uczestniczenia 
w zajęciach poza nią, co pomaga wyjaśnić ich problemy i ułatwia powrót do szkoły. 
Uczniowie rozpoczynający 9 i kolejne lata nauki sami opracowują indywidualne plany 
poradnictwa. Rok 10 jest przejściowy między kształceniem obowiązkowym a ewentualnym 
wyborem specjalizacji. Plany te, nazywane „budowaniem mostów”, zawierają kursy 
wprowadzające do kształcenia nieobowiązkowego. Jeśli młody człowiek napotyka trudności 
w budowaniu więzi społecznych lub gdy przeżywa kłopoty w życiu codziennym, może w IX 
klasie skorzystać z opieki mentora. Samorządy są zobligowane do zaoferowania usług 
poradnictwa młodym ludziom poniżej 25 roku życia, którzy nie rozpoczęli ścieżki kształcenia 
lub ją porzucili. 

Usługi poradnictwa poza szkołą 

Za koordynację, dostarczanie inspiracji metodologicznych i merytoryczne opracowywanie 
działań podejmowanych przez doradców szkolnych odpowiedzialne są ośrodki poradnictwa 
dla młodzieży (Ungdommens Uddannelsesvejledning – UU). 

KWALIFIKACJE DORADCÓW 

W szkołach 

Wielu nauczycieli świadczy usługi poradnictwa w niepełnym wymiarze godzin. Pracują oni 
często w szkołach państwowych i zajmują się poradnictwem średnio 7 godzin tygodniowo. 
Należy jednak odróżnić poradnictwo i nauczanie. By móc zostać doradcą szkolnym, 
nauczyciel musi ukończyć program szkoleniowy dla doradców na poziomie dyplomowym. 
Szkolenie to odpowiada 12-miesięcznym studiom w pełnym wymiarze godzin i 60 punktom 
ECTS. 

W innych placówkach poradnictwa 

Doradcy pracujący w ośrodkach mają różne wykształcenie zawodowe. Większość z nich jest 
nauczycielami, inni są pracownikami społecznymi lub osobami mającymi doświadczenie 
w sektorze społecznym, edukacyjnym lub rynku pracy. Poprawka z 2007 r. do przepisów 
z 2004 r. wprowadza wymóg, by wszystkie osoby zajmujące się poradnictwem odbyły 
szkolenie w ramach wspomnianego wyżej programu dyplomowego. Program ten oferuje 5 
uniwersytetów. Dostęp do ośrodków jest bezpłatny. Ocenia się, że poradnictwem 
edukacyjnym i zawodowym na cały etat zajmuje się średnio 3000 osób.  

Duńska Szkoła Edukacji ma w ofercie studia magisterskie w zakresie poradnictwa i opieki 
psychologicznej. Zarówno szkolenie, jak i studia magisterskie to programy dostępne 
w ramach duńskiego systemu edukacji i kształcenia dorosłych, co oznacza, że są 
skierowane i dostosowane do osób mających już inne wykształcenie na poziomie wyższym 
i dysponujących przynajmniej dwuletnim doświadczeniem zawodowym. 
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WSPÓŁPRACA MIĘDZY SZKOŁAMI, PRACODAWCAMI, RODZICAMI I 
INNYMI PODMIOTAMI 
Między szkołami, placówkami kształcenia zawodowego (VET), instytucjami szkolnictwa 
wyższego i ośrodkami poradnictwa prowadzona jest ścisła współpraca zapewniająca 
łagodne przejście z kształcenia obowiązkowego do szkolnictwa wyższego. Wiele uwagi 
poświęca się zapobieganiu porzucania szkoły. w razie potrzeby angażowani są rodzice 
i pracodawcy. 

DOSTĘP DO INFORMACJI NA TEMAT PORADNICTWA ZAWODOWEGO 

Ministerstwo Edukacji jest odpowiedzialne za stronę internetową poświęconą poradnictwu 
(www.ug.dk), która zawiera informacje na temat ścieżek kariery, warunków życia i statystyk 
rynku pracy, edukacji i możliwości kształcenia na wszystkich poziomach oraz programów 
studiów w języku angielskim prowadzonych przez duńskie uniwersytety i kolegia.  

Wszystkie instytucje krajowe i organizacje prowadzą też fora dyskusyjne. Program krajowy 
zapewnia jednolitość i propagowanie usług poradnictwa w całym kraju. 

Źródła internetowe 

Usługi poradnictwa w sektorze edukacyjnym: http://eng.uvm.dk/guidance. 

Źródła 

1. Ronald G. Sultana, Guidance policies in the knowledge society. Trends, challenges and 
responses across Europe (Zasady poradnictwa w społeczeństwie informacyjnym. 
Tendencje, wyzwania i reakcje na terenie Europy), raport podsumowujący CEDEFOP. 
seria CEDEFOP Panorama, 85, Luksemburg, Biuro Urzędowych Publikacji Wspólnot 
Europejskich, 2004. 

2. Analiza tematyczna ETV i CEDEFOP Guidance and counselling for learning, career and 
employment (Poradnictwo i opieka psychologiczna w nauczaniu, karierze zawodowej 
i zatrudnieniu), dokument dostępny pod adresem: 
www.trainingvillage.gr/etv/Information_resources/NationalVet/Thematic. 

3. Eurybase, Eurydice. 

4. Career Guidance and Public Policy: Bridging the Gap (Poradnictwo zawodowe i polityka 
państwowa: wypełnianie luki), OECD 2004.  
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ESTONIA 

Rok szkolny 2007/08 

Podstawy organizacyjne i zasady systemu edukacji zawiera Ustawa o Edukacji Republiki 
Estonii (1992 r.). Minimalnym wymiarem obowiązkowego kształcenia ogólnego jest szkoła 
podstawowa. Minimalny wiek zakończenia nauki to 17 lat. Po ukończeniu szkoły 
podstawowej jest kilka możliwości dalszej nauki: zdobycie ogólnego wykształcenia na 
poziomie średnim w szkole średniej II stopnia, kształcenie zawodowe na poziomie średnim 
w instytucji edukacji zawodowej lub rozpoczęcie pracy zawodowej. 

W Estonii poradnictwem zajmuje się głównie sektor publiczny, powiązany ze strukturami 
szkolnymi i rynkiem pracy. w porównaniu z rynkiem pracy oferta w sektorze edukacyjnym 
wydaje się bogatsza i rozłożona na wiele instytucji. Poradnictwo jest zapewniane zarówno 
w ramach pracy młodzieży, jak i formalnego kształcenia. Prywatne poradnie zawodowe 
starają się świadczyć różnego rodzaju usługi, związane głównie z pośrednictwem pracy 
i internetowymi zasobami zarządzania karierą zawodową. 

PODSTAWY PRAWNE I CELE KRAJOWE 

Cele poradnictwa zawodowego w ramach kształcenia obowiązkowego określa Krajowy 
program nauczania w szkołach podstawowych i szkołach średnich II stopnia (2002 r.). 
Poradnictwo ma na celu zaznajomienie uczniów z różnymi zawodami, określenie ich 
głównych zainteresowań, rozwinięcie umiejętności i zdolności potrzebnych do zaplanowania 
życia zawodowego oraz nauczenie, jak się uczyć, komunikować, pracować w grupie 
i podejmować decyzje z perspektywą uczenia się przez całe życie i przyszłego wyboru 
zawodu.  

Ustawa o edukacji Republiki Estonii (1992 r.) głosi, że zorganizowanie poradnictwa 
zawodowego dla dzieci i młodzieży (w wieku 7-26 lat) należy do obowiązków samorządów 
lokalnych. Określa, że oficjalne usługi w zakresie poradnictwa i informacji zawodowej muszą 
być zorganizowane przez te władze zgodnie z lokalnymi potrzebami i specyfiką oraz 
udostępniane młodzieży bezpłatnie. 

PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE 

Zgodnie z Ustawą o zatrudnieniu młodzieży za organizację poradnictwa i doradztwa dla 
młodzieży w danym regionie odpowiedzialny jest gubernator prowincji, który podpisuje umowę 
z odpowiednią instytucją lub specjalistą. Odpowiedzialność ponoszą wspólnie sektor edukacji 
i sektor zatrudnienia. Ramy prawne poradnictwa i doradztwa dla młodzieży (7-26 lat) określa 
Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych. We wszystkich okręgach w Estonii jest ono 
organizowane w formie ośrodków świadczących usługi poradnictwa i udzielających informacji. 
Otrzymują one pomoc finansową od państwa i prowadzą działalność zarówno w swojej 
siedzibie, jak i w szkołach. w kilku instytucjach szkolnictwa wyższego funkcjonują biura kariery. 
Usługi poradnictwa na rzecz osób wchodzących na rynek pracy i bezrobotnych świadczą 
poradnie zawodowe działające w ramach Rad Rynku Pracy, które z kolei podlegają Ministerstwu 
Spraw Socjalnych. Ostatnio rozszerzyły one działalność na osoby pracujące, które rozważają 
zmianę zawodu. 
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W celu ustanowienia systemu poradnictwa obejmującego całe życie zawodowe, w 2006 r. 
zdiagnozowano bieżącą sytuację różnych rodzajów służb, potrzeb i podmiotów oferujących 
usługi w dziedzinie poradnictwa i doradztwa. Dało to podstawę do połączenia w jeden 
zintegrowany system systemów poradnictwa w obszarach podlegających Ministerstwu Edukacji 
i Badań Naukowych oraz Ministerstwu Spraw Socjalnych. 

12 marca 2008 r. oba ministerstwa podpisały umowę kontraktową. Rozdziela ona zakresy 
odpowiedzialności za zapewnianie wysokiej jakości usług poradnictwa i doradztwa 
wszystkim obywatelom oraz wprowadza jednolity system kwalifikacji i szkoleń dla osób 
pracujących, jak również jednolitą metodologię usług poradnictwa zawodowego oraz oceny 
ich wpływu i jakości. Wdrożeniem metodologii i prowadzeniem dalszych działań zajmie się 
fundacja Innove – Narodowe Centrum Zasobów Poradnictwa. w latach 2008-2013 zostanie 
uruchomiony odpowiedni program Europejskiego Funduszu Socjalnego, wspierający rozwój 
tych inicjatyw. 

PORADNICTWO ZAWODOWE W PROGRAMIE NAUCZANIA 
W ramach kształcenia ogólnego od września 2004 r. wszystkie szkoły muszą wprowadzić 
obowiązkową ścieżkę międzyprzedmiotową „Kariera zawodowa i jej rozwój”. Poza tym 
poradnictwo zawodowe często jest realizowane w czasie lekcji wychowawczych. 

Zwiększyły się możliwości korzystania z kształcenia zawodowego (VET) dla uczniów szkół 
ogólnokształcących. Uczniowie szkół podstawowych i średnich mają dwie możliwości: 

• wstępne kształcenie zawodowe – kurs wprowadzający, trwający do 15 tygodni. 

• kształcenie zawodowe VET w szkole podstawowej i średniej II stopnia – kursy 
pozwalające uczniom na zdobycie realnych umiejętności zawodowych w instytucji 
stosującej program nauczania zawodu, który trwa 15-40 tygodni. Jeśli uczeń kontynuuje 
naukę w szkole zawodowej, to ukończone kursy będą uwzględnione w jego dorobku. 

W roku akademickim 2007/08 tylko 13% szkół ogólnokształcących dawało swoim uczniom 
taką możliwość. 

INNE RODZAJE DZIAŁAŃ I  USŁUG PORADNICZYCH 

Usługi poradnictwa w szkołach  

W ramach projektu pilotażowego opracowano model planu poradnictwa szkolnego. Ma on 
na celu skonstruowanie planu poradnictwa, który pozwala na takie wykorzystanie zasobów 
szkoły, by jak najlepiej zaspokajać potrzeby uczniów. Szkolny plan działania w zakresie 
kształcenia zawodowego to dokument, w którym placówka w uporządkowany sposób 
definiuje oferowane aktywności i opisuje sposób organizacji zasobów, pozwalający 
zrealizować te zamierzenia. Plan określa grupy docelowe, cele, aktywności, zasoby i sposób 
oceny. 

Usługi poradnictwa poza szkołą 

W 2000 r. powołano ośrodki informacji zawodowej i poradnictwa dla młodych ludzi zgodnie 
z potrzebami i specyfiką każdego regionu. Poradnictwo świadczone na rzecz uczniów to 
tylko część działań pracujących tam doradców. Muszą oni realizować szczególne potrzeby 
młodych ludzi, przyjmować ich bez wcześniejszego umówienia się oraz udzielać 
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indywidualnych i poufnych porad na wiele tematów. Ich usługi są bezpłatne. Jeśli pojawiają 
się spory na szczeblu lokalnym, doradcy mogą udać się do szkół i tam zająć się 
poradnictwem, testowaniem i przeprowadzaniem rozmów z uczniami.  

KWALIFIKACJE DORADCÓW 
Obecnie estońskie uniwersytety nie mają w swojej ofercie programów studiów w zakresie 
usług poradnictwa zawodowego. Jednak wiedzę i umiejętności konieczne do pracy 
w poradnictwie można zdobyć studiując przedmiot fakultatywny na Uniwersytecie Tallińskim, 
Uniwersytecie Tartu lub Politechnice Tallińskiej. Przedmiot ten obejmuje elementy 
poradnictwa zawodowego i koordynacji, moduł poradnictwa zawodowego w programie 
studiów z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi.  

Większość osób świadczących usługi poradnictwa zawodowego w Estonii ukończyła 
różnego rodzaju krótsze i dłuższe kursy doskonalenia zawodowego oraz uzyskała 
podstawowy zasób wiedzy konieczny do pracy w tej dziedzinie. Zwiększają one swoje 
kompetencje przez nieformalną i nieoficjalną edukację, zdając sobie sprawę ze znaczenia 
dalszego rozwoju osobistego i zawodowego. Większość osób zajmujących się 
poradnictwem ma za sobą studia psychologiczne lub pedagogiczne. 

W ramach estońskiego systemu kwalifikacji istnieją 3 standardy zawodowe dla osób 
zajmujących się poradnictwem: doradca zawodowy, specjalista informacji zawodowej oraz 
koordynator zawodowy w szkole (w tym w placówkach kształcenia zawodowego 
i placówkach szkolnictwa wyższego). Standardy zawodowe zawierają wymagania dotyczące 
wiedzy, umiejętności, doświadczenia, wartości i cech osobowych wynikających z kwalifikacji 
profesjonalnych. Estoński Urząd Kwalifikacji przyjął te standardy w grudniu 2005 r.  

W szkołach 

W wielu sytuacjach (1/3 szkół ogólnokształcących) wyznaczana jest osoba odpowiedzialna 
za koordynację wszystkich działań związanych z zarządzaniem karierą w całej szkole. Do 
zadań koordynatora zawodowego należy współpraca z regionalnymi ośrodkami poradnictwa 
i informacji oraz wychowawcami klas, wspieranie nauczycieli poszczególnych przedmiotów 
w realizacji zagadnień międzyprzedmiotowych, organizacja wizyt uczniów u pracodawców 
i pracodawców w szkołach, a w niektórych przypadkach także przeprowadzenie 
zaplanowanej lekcji na temat kariery zawodowej. Lekcje te są zazwyczaj realizowane 
w postaci kursu do wyboru przez uczniów ostatniej klasy szkoły podstawowej lub 
ogólnokształcącej szkoły średniej II stopnia, gdyż są oni uznawani za grupę docelową 
poradnictwa. 

Zgodnie ze wspomnianymi wyżej standardami zawodowymi w celu uzyskania kwalifikacji 
zawodowych szkolnego koordynatora zawodowego (III) należy spełnić następujące warunki 
wstępne: wyższe wykształcenie, szkolenie w zakresie usług poradnictwa zawodowego 
i dwuletnie doświadczenie pracy w szkole(1). 
                                                 
(1) W estońskim systemie kwalifikacji istnieje 5 poziomów (I-V). Kwalifikacje, których zdobycie 

wymaga ukończenia studiów wyższych, zazwyczaj zaczynają się od poziomu trzeciego (III).  
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W innych placówkach poradnictwa 

Doradcy zawodowi i specjaliści w dziedzinie informacji na temat kariery zawodowej 
świadczą swoje usługi także poza kształceniem formalnym. Ich wykształcenie to zazwyczaj, 
odpowiednio, psychologia lub praca z młodzieżą. Niezbędne kwalifikacje doradcy 
zawodowego (IV) to: tytuł magistra lub równorzędny, przynajmniej trzyletnie doświadczenie 
w pracy doradcy zawodowego, podstawowe szkolenie z doradztwa i dalsze szkolenie 
w usługach poradnictwa zawodowego. Wymagania konieczne do starania się o kwalifikacje 
specjalisty w dziedzinie informacji na temat kariery zawodowej (III) to: wyższe wykształcenie 
informatyczne i roczne doświadczenie zawodowe lub wyższe wykształcenie w dowolnej 
dziedzinie i dwuletnie doświadczenie w pracy w charakterze pracownika służb informacji na 
temat kariery zawodowej. Poza tym osoba ubiegająca się o kwalifikacje specjalisty 
w dziedzinie informacji na temat kariery zawodowej (III) musi przejść dalsze szkolenie 
w usługach poradnictwa zawodowego. 

Pilotażowy program szkoleniowy z dziedziny poradnictwa 

Od listopada 2005 do czerwca 2006 r. 3 estońskie uniwersytety publiczne prowadziły 
wspólny program szkoleniowy z dziedziny poradnictwa o wartości 9 punktów ECTS 
w ramach projektu poradnictwa zawodowego funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. 
Kontynuacją tego programu były przeprowadzone w latach 2007 i 2008 3 oddzielne kursy 
specjalizacyjne o wartości 3 punktów ECTS dla doradców zawodowych, specjalistów 
informacji zawodowej i koordynatorów poradnictwa zawodowego w szkołach, prowadzące 
do egzaminów zawodowych (dobrowolnych), umożliwiających zdobycie jednej z 3 
kwalifikacji. Program pilotażowy został opracowany przez 55 aktywnych specjalistów, w tym 
20 koordynatorów poradnictwa zawodowego ze szkół. Celem szkolenia było 
zsynchronizowanie podstawowej wiedzy i poziomu kompetencji pracowników w dziedzinie 
doradztwa zawodowego oraz pogłębianie ich specjalistycznych umiejętności, by zapewnić 
wysoki poziom świadczonych usług, zgodnie z potrzebami różnych grup docelowych. 

WSPÓŁPRACA MIĘDZY SZKOŁAMI, PRACODAWCAMI, RODZICAMI I 
INNYMI PODMIOTAMI 
Współpraca między różnymi podmiotami jest w Estonii dużym problemem. Temat ten był 
omawiany w ostatnich latach na szczeblu krajowym. Pod koniec 2006 r. w ramach projektu 
finansowanego z funduszy UE uzgodniono elementy strategicznego planu powołania 
w Estonii Narodowego Forum Poradnictwa. Miałoby ono dać różnym podmiotom możliwość 
uzgodnienia stanowisk w sprawie znaczenia usług poradnictwa zawodowego przez całe 
życie i opracowania korespondującego z tym modelu spójnego systemu poradnictwa przez 
całe życie w Estonii.  

Współpraca między szkołami i pracodawcami przebiega różnie w poszczególnych 
regionach; często jej podstawą są kontakty prywatne. w proces tworzenia strategii 
i programów nauczania szkoły mogą włączać organizacje pracodawców. Innym przykładem 
współpracy jest organizowanie dni obserwowania pracy, w czasie których uczniowie mają 
możliwość poznania świata zawodowego.  
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DOSTĘP DO INFORMACJI NA TEMAT PORADNICTWA 
ZAWODOWEGO 
Za gromadzenie i rozpowszechnianie informacji związanych z poradnictwem zawodowym 
odpowiedzialne są zarówno służby Ministerstwa Edukacji, Młodzieżowe Centrum Pracy, jak 
i fundacja Innove – Narodowe Centrum Zasobów Poradnictwa (NRCG). Działania tego 
pierwszego organu koncentrują się na zbieraniu informacji dotyczących ważnych tematów 
związanych z ogólnym rozwojem młodych ludzi, które mogą im pomóc w dokonywaniu 
wyborów zawodowych. Celem NRCG jest przyczynianie się do rozbudowy krajowego 
systemu poradnictwa przez stosowanie najlepszych praktyk europejskich; opracowywanie 
i wprowadzanie aplikacji informatycznych i komunikacyjnych do doradztwa i poradnictwa; 
umacnianie współpracy i wymiany informacji między sieciami instytucjonalnymi na polu 
edukacji, szkoleń, poradnictwa, pracy młodzieży i polityki rynku pracy w Estonii oraz udział 
w projektach międzynarodowych programów wspólnotowych i krajowych w dziedzinie 
kształcenia i poradnictwa.  

Rajaleidja (Zwiadowca, www.rajaleidja.ee, tylko w języku estońskim) to strona internetowa 
pomagająca w planowaniu kariery zawodowej, podzielona na 3 sekcje dla różnych grup 
docelowych: młodzieży, doradców i osób dorosłych. Sekcja dla młodzieży jest przeznaczona dla 
uczniów, którzy rozpoczynają proces planowania kariery i dlatego potrzebują porad oraz 
informacji na temat poznania samych siebie i świata zawodowego oraz odnalezienia 
odpowiednich możliwości edukacyjnych w kraju i za granicą. Informacje dla młodzieży także są 
podzielone na 3 sekcje: Kim jestem? Kim chcę zostać? Gdzie się uczyć? Sekcja dla doradców, 
przeznaczona dla nauczycieli, doradców i rodziców, zawiera ćwiczenia i wskazówki dotyczące 
wspierania procesu planowania kariery młodzieży. Można tam również znaleźć dużo materiałów 
na temat ogólnych zagadnień związanych z poradnictwem zawodowym. Sekcja dla dorosłych 
zawiera praktyczne porady dla osób w różnym wieku, które chcą dokonać analizy swojej kariery 
zawodowej i poczynić plany na przyszłość, biorąc pod uwagę bieżącą sytuację na rynku pracy. 
Poza tym znajdują się tam informacje na temat studiów i pracy, różnych konkursów 
i stypendiów. 

Organizacja i/lub udział w targach informacji dla młodzieży to kolejny sposób na poznanie 
młodych ludzi i zwiększenie ich świadomości na temat uczenia się i możliwości 
zawodowych, zawodów i poradnictwa w ogóle, w tym dostępu do związanych z tym usług. 

Źródła internetowe 
Młodzieżowe Biuro Pracy: www.entk.ee 
Fundacja Rozwoju przez Całe Życie Innove, Narodowe Centrum Zasobów Poradnictwa: 
www.innove.ee  
Rada Rynku Pracy: www.tta.ee  
Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych: www.hm.ee  
Ministerstwo Spraw Socjalnych: www.sm.ee 

Źródła 
Narodowe badanie usług poradnictwa – oczekiwania i potrzeby osób świadczących usługi 
poradnictwa zawodowego i korzystających z tych usług w Estonii. Fundacja Innove, 2006.  
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FINLANDIA 

Rok szkolny 2007/08 

Kształcenie jest obowiązkowe dla uczniów w wieku od 7 do 16 lat. Ma ono postać jednolitej 
struktury bez przejścia między poziomem szkoły podstawowej i szkoły średniej i stopnia, 
z takim samym programem nauczania dla wszystkich. Od 7 roku kształcenia 
obowiązkowego następuje kombinacja przedmiotów obowiązkowych i opcjonalnych, 
z okresami wdrażania do życia zawodowego, ale bez poradnictwa, a więc bez osobnych 
ścieżek. Samorządy lokalne decydują o oferowanych opcjach i włączaniu ich do programu 
nauczania w ramach przepisów prawnych. Dziesiąty rok nauczania ogólnokształcącego 
może być przez samorządy organizowany wedle uznania, a uczniowie uczestniczą w nim 
dobrowolnie (w tym roku zapisało się 3% z nich). Celem jest pogłębienie umiejętności, aby 
młody człowiek nie czuł się zagrożony lub niepewny. Nauczane przedmioty są takie same 
jak w szkole na poziomie podstawowym i dopuszcza się poprawianie ocen. Uwzględnia się 
także szkolenie, przygotowujące do życia zawodowego oraz okresowe zdobywanie 
doświadczeń zawodowych.  

Na koniec kształcenia obowiązkowego nie ma egzaminów państwowych. Dostęp do szkół 
średnich II stopnia zależy od osiągnięć uczniów w podstawowym kształceniu obowiązkowym 
lub w adekwatnym kształceniu za granicą. Samorządy lub same szkoły ustalają kryteria 
przyjmowania uczniów oraz mogą organizować egzaminy wstępne. Te same instytucje 
zajmują się organizacją nieobowiązkowego kształcenia w szkołach średnich II stopnia, 
podzielonego na edukację ogólnokształcącą i zawodową. 

PODSTAWY PRAWNE I CELE KRAJOWE 
Ustawa o edukacji podstawowej 628/1998 głosi, że należy zapewnić poradnictwo każdemu 
dziecku. Poradnictwo edukacyjne i zawodowe ma sprawić między innymi, że wszyscy 
uczniowie uzyskają przydatne informacje, dotyczące ścieżki edukacyjnej przed i w trakcie 
kształcenia, a także otrzymają praktyczne wiadomości o przyszłym życiu zawodowym 
i możliwości zatrudnienia. Uczniowie muszą zostać informowani o szkołach wyższych, 
zatrudnieniu za granicą, a także otrzymać pomoc w przypadku trudności edukacyjnych bądź 
osobistych. Innym celem jest zapewnienie uczniom możliwości nauczenia się, jak szukać 
informacji w Internecie na temat dostępnych szkoleń i zawodów oraz jak podejmować 
decyzje i tworzyć plany edukacyjne i zawodowe w zmieniającej się sytuacji. 

Priorytetowe cele poradnictwa wymienia plan rozwoju edukacji i badań naukowych na lata 
2007-2012. Należą do nich: zapobieganie wykluczeniu ze społeczeństwa, poprawa 
efektywności systemu edukacyjnego oraz wskaźników zdawalności na wszystkich 
poziomach kształcenia, a także zmniejszanie wskaźników przerywania nauki. Aby 
ograniczyć odsetek osób porzucających szkołę, zostanie opracowany system poradnictwa. 
Będzie temu służyć: udoskonalenie komunikacji i doradztwa na szkoleniach, selekcja 
uczniów, granty naukowe, indywidualizacja studiów, systemy monitoringu studiów, 
współpraca między domem i szkołą oraz szkolna i studencka opieka zdrowotna. Stałą 
praktyką mają stać się elastyczne działania w kształceniu podstawowym i przygotowawczym 
podstawowym kształceniu zawodowym.  
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W całym kraju mają być dostępne, na zasadach określonych przez prawo, opieka zdrowotna 
oraz usługi pomocy i poradnictwa dla wszystkich dzieci i młodych ludzi, którzy mogliby ich 
potrzebować. Zapowiada się ponadto przyspieszenie tworzenia związków między życiem 
zawodowym a kształceniem podstawowym, a także lepsze przystosowanie miejsc pracy na 
potrzeby nauki zawodu. 

PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE 
Głównymi podmiotami odpowiedzialnymi za informacje oraz usługi poradnictwa 
edukacyjnego i zawodowego są instytucje zarządzające oświatą i zatrudnieniem. 
Współpracują one ze sobą zarówno na szczeblu krajowym (ministerstwa, fińska Krajowa 
Rada Edukacji oraz Urząd Zatrudnienia), jak i na lokalnym. Warunki tej współpracy są 
określane wspólnie przez szkoły (odpowiedzialne za poradnictwo uczniów) i lokalne agencje 
zatrudnienia (kierujące działalność przede wszystkim do osób znajdujących się poza 
systemem kształcenia). Przepisy prawa gwarantują obywatelom dostęp do poradnictwa 
i wsparcia edukacyjnego w zakresie studiów, kariery zawodowej i zatrudnienia. Czas 
poświęcany na poradnictwo jest określany przez rząd. 

Każde zadanie i organizacja poradnictwa muszą być umieszczone w planie opracowywanym 
przez miejscowy program (władze lokalne). Dlatego oferta jest zróżnicowana, a na szczeblu 
centralnym można uzyskać niewiele szczegółowych informacji o organizacji poradnictwa. 
Plan lokalny musi określać współpracę z lokalnym rynkiem pracy. 

PORADNICTWO ZAWODOWE W PROGRAMIE NAUCZANIA 

W pierwszych latach kształcenia podstawowego (poziom szkoły podstawowej) poradnictwo 
zawodowe jest zintegrowane z procesem nauczania. Ma ono na celu przygotowanie dzieci 
do kolejnych etapów kształcenia i zapoznanie z podstawami funkcjonowania społeczeństwa 
i świata zawodowego. w późniejszych latach edukacji podstawowej (poziom szkoły średniej 
i stopnia) w programie nauczania znajduje się osobny przedmiot (po fińsku: oppilaanohjaus, 
po szwedzku: elevhandledning). Jest on obowiązkowy od 7 do 9 roku kształcenia. w tym 
okresie na przedmiot ten przeznacza się 2 lekcje tygodniowo, a w 10 roku – dobrowolnym –
1 lekcję tygodniowo. Miejscowe władze lub szkoła mogą zdecydować, jak przydzielić te 
lekcje poszczególnym klasom. 

Miejsce praktyk w strukturze programu nauczania 

Podczas kształcenia podstawowego wyznaczane są okresy zbierania doświadczeń 
zawodowych. Ich celem jest zaznajomienie uczniów ze światem zawodowym. w 8 i 9 roku 
nauki uczniowie spędzają od 1 do 2 tygodni w środowisku pracy. w 10 roku, opcjonalnym, 
perusopetus (po fińsku) or grundläddande utbildning (po szwedzku) uczniowie mogą ułożyć 
własny plan nauki, zawierający praktyki w wymiarze kilku dni na tydzień. 

INNE RODZAJE DZIAŁAŃ I  USŁUG PORADNICZYCH 

Kontakty ze światem zawodowym 

Kontakty ze światem zawodowym określają władze samorządowe i szkoły, a podejmowane 
działania różnią się w poszczególnych placówkach. 
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Usługi poradnictwa w szkołach 

Poradnictwo psychologiczne oraz działania poradnicze organizowane są w sposób ciągły 
przez całe kształcenie podstawowe. Od samorządów lokalnych oczekuje się stworzenia 
globalnego planu, określającego warunki udostępnienia usług poradnictwa wszystkim 
osobom objętym standardowym systemem kształcenia oraz działania poszczególnych 
podmiotów funkcjonujących w różnych sektorach i profesjach. Plan ten musi zawierać opis 
treści i metod wprowadzania w życie programu poradnictwa zawodowego prowadzonego 
w klasach, a także w czasie indywidualnych i grupowych sesji poradnictwa.  

Doradcy zawodowi (po fińsku: opinto-ohjaaja, po szwedzku: elevhandledare) są rekrutowani 
przez szkołę i wchodzą w skład grona pedagogicznego. Opinto-ohjaaja/elevhandledare 
w szkołach średnich zajmują się indywidualnym i grupowym poradnictwem edukacyjnym 
i zawodowym.  

W poradnictwie oprócz doradców uczestniczą nauczyciele. Każda klasa ma swojego 
wychowawcę (po fińsku: luokanvalvoja, po szwedzku: klassföreståndare) – nauczyciela 
przypisywanego każdej klasie – który udziela uczniom pomocy w ogólnych kwestiach 
związanych z uczęszczaniem do szkoły (wybór przedmiotów opcjonalnych, organizowanie 
okresów zdobywania doświadczeń zawodowych itp.). 

Uczniowie mają gwarantowany dostęp do poradnictwa w czasie nauki i końcowych cykli 
ścieżki edukacyjnej (w ostatnich 3 latach, minimum dwie 45-minutowe lekcje z poradnictwa 
tygodniowo). Nauczyciele kierują uczniami i przewidują możliwe problemy związane 
z nauką. Uczniowie i ich rodzice muszą otrzymywać wszystkie informacje związane z pracą 
w szkole i nabytą przez ucznia wiedzą, a także o możliwych wyborach i ich konsekwencjach 
w przyszłości. Wszyscy – rodzice, dzieci, nauczyciele i doradcy edukacyjni – muszą 
przedyskutować kwestię prowadzenia ucznia. Decyzja o wyborze przyszłej edukacji lub 
sektora zawodowego należy ostatecznie do ucznia i jego rodziców.  

Szkolni psycholodzy służą pomocą socjalną i uczestniczą w rozwiązywaniu problemów 
wychowawczych i dydaktycznych. 

Usługi poradnictwa poza szkołą 

Działania prowadzone w szkołach dopełniają usługi poradnictwa zawodowego i opieki 
psychologicznej, świadczone przez urzędy zatrudnienia. Psycholodzy, doradcy edukacyjni 
i konsultanci zawodowi, pracujący w urzędach zatrudnienia podległych Ministerstwu 
Zatrudnienia i Gospodarki, służą poradami wszystkim osobom potrzebującym pomocy 
w zakresie wyboru zawodu. Usługi te są skierowane zarówno do osób dorosłych na rynku 
pracy, jak i młodzieży uczącej się w szkołach ogólnokształcących bądź zawodowych. Służby 
informujące o opcjach edukacyjnych i zawodowych dają możliwość przeprowadzenia 
indywidualnej rozmowy z doradcą o rozwoju zawodowym i wyborze studiów. Urzędy 
zatrudnienia udostępniają też różne bezpłatne materiały – w formie drukowanej i cyfrowej – 
na temat wyboru dalszej nauki i zawodu.  
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KWALIFIKACJE DORADCÓW 

W szkołach 

Brak regulacji prawnych dotyczących szkolenia nauczycieli zajmujących się poradnictwem 
zawodowym w szkołach. Różnice przebiegają na szczeblu poszczególnych instytucji 
i programów studiów (instytucje szkolnictwa wyższego mają autonomię w decydowaniu 
o treściach nauczania). 

Doradcy zawodowi w szkołach podstawowych (i średnich) muszą mieć kwalifikacje 
pedagogiczne i tytuł magistra (300 punktów ECTS w okresie 5-letnich studiów) pedagogiki 
oraz ukończyć specjalistyczne szkolenie w zakresie poradnictwa. Pełnią oni swoje funkcje 
w pełnym wymiarze godzin. Tytuły, które muszą zdobyć, są wymienione w ustawodawstwie 
państwowym, a można je uzyskać po zakończeniu studiów teoretycznych oraz po 
praktycznym szkoleniu zawodowym. Dwa fińskie uniwersytety oferują możliwość bardziej 
zaawansowanego kształcenia na poziomie doktoratu. 

W innych placówkach poradnictwa 

Psycholodzy pracujący w urzędach zatrudnienia Ministerstwa Pracy muszą mieć tytuł 
magistra psychologii i odbywać krótkie sesje doszkalające w okresie pracy.  

WSPÓŁPRACA MIĘDZY SZKOŁAMI, PRACODAWCAMI, RODZICAMI I 
INNYMI PODMIOTAMI 

Krajowy program nauczania zachęca do organizowania wymiany uczniów i współpracy 
między szkołami oraz społecznościami lokalnymi. Głównymi elementami tej współpracy są 
wizyty przedstawicieli rynku pracy w szkołach, wizyty w miejscach pracy i wykorzystywanie 
informacji o różnych sektorach. Od początku kształcenia obowiązkowego nawiązana jest 
współpraca między domem a szkołą. Jej zasady zmieniają się wraz z wiekiem ucznia, 
czynionymi przez niego postępami i momentami przejścia. w ostatniej fazie kształcenia 
podstawowego rodzice muszą mieć okazję do omówienia potencjalnych problemów 
i wszystkich kwestii, związanych z kontynuacją nauki przez dziecko. w miarę potrzeby 
należy umożliwić im przeanalizowanie tych problemów z doradcą ucznia i psychologiem 
szkolnym. 

DOSTĘP DO INFORMACJI NA TEMAT PORADNICTWA ZAWODOWEGO 

Co roku fińska Krajowa Rada Edukacji publikuje informatory o szkoleniach zawodowych dla 
uczniów szkół średnich II stopnia i studentów. Prowadzi ona również serwis internetowy 
(www.edu.fi) i zarządza Siecią Edukacji (Koulutusnetti; http://www.koulutusnetti.fi/) oraz jest 
źródłem informacji dla uczniów, którzy składają podania w sprawie dalszej nauki przez 
wspólny system aplikowania. 

Instytucje zarządzające zatrudnieniem (ministerstwo i służby lokalne) aktualizują bazy 
danych i serwisy informacyjne. Strona internetowa Urzędu Zatrudnienia Ministerstwa 
Zatrudnienia i Gospodarki (www.mol.fi) zawiera informacje o zatrudnieniu i dostępnych 
szkoleniach. Podobne usługi są dostępne dla osób chcących się szkolić.  
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FRANCJA 

Rok szkolny 2007/08 

Kształcenie jest obowiązkowe dla uczniów w wieku od 6 do 16 lat. Okres ten obejmuje 
naukę w szkole podstawowej (école élémentaire – wiek 6-11 lat), szkole średniej i stopnia 
(collège – wiek 11-15 lat) i I klasę szkoły średniej II stopnia (lycée). Kluczowym momentem 
dla poradnictwa jest zakończenie kształcenia obowiązkowego. Uczniowie mogą wybrać 
kształcenie techniczne lub ogólnokształcące w lycée albo pełnowymiarowe kształcenie 
ogólnokształcące i zawodowe w lycée zawodowym. Rodzice (lub pełnoletni uczniowie) mają 
możliwość wyboru spośród wspomnianych wyżej opcji, ale poradnictwo jest dobierane na 
podstawie prośby rodziny. Kwestię tę omawia rada pedagogiczna, po czym dyrektor wydaje 
decyzję; w razie braku zgody może ona być dyskutowana. 

Powyższy opis nie dotyczy poradnictwa zawodowego w ostatnim roku kształcenia 
obowiązkowego. 

PODSTAWY PRAWNE I CELE KRAJOWE 

Ustawa o edukacji z lipca 1989 r. głosi, iż „częścią prawa do kształcenia jest prawo do 
poradnictwa i informacji na temat edukacji i pracy zawodowej”. Ustawa o poradnictwie 
z kwietnia 2005 r. oraz program rozwoju szkół zakłada, że „opracowują swój projekt 
edukacyjny i poradnictwa zawodowego przy pomocy rodziców, nauczycieli, doradców 
i innych kompetentnych profesjonalistów. Przyczynia się do tego odpowiednia administracja, 
samorząd lokalny, organizacje branżowe, firmy i stowarzyszenia”.  

Cele narodowej polityki w zakresie poradnictwa są zgodne z głównym celami podnoszenia 
kwalifikacji opisanymi w przepisach prawnych: 100% na pierwszym poziomie kwalifikacji, 
80% ze świadectwem ukończenia szkoły średniej (baccalauréat) i 50% z dyplomem studiów 
wyższych. Do celów tych należą: umiejętności znalezienia własnej drogi w kształceniu 
podstawowym dzięki większej indywidualizacji wsparcia oraz lepszej jakości i dostępności 
świadczonych usług, a także dzięki tworzeniu rzetelnych informacji i podejmowaniu 
konkretnych działań zapobiegających wykluczaniu grup docelowych, takich jak młodzież 
z problemami w nauce lub ze środowisk społecznie upośledzonych, bezrobotni itp. Kładzie 
się także nacisk na zwiększanie świadomości społecznej i podmiotów społecznych w kwestii 
poradnictwa, w kontekście uczenia się przez całe życie (weryfikacja doświadczenia, 
umiejętności osób dorosłych, kształcenie ustawiczne itp.). 

Ustawa z 10 sierpnia 2007 r. o swobodach i obowiązkach uniwersytetów określiła ponadto 
poradnictwo i integrację studentów jako jedno z podstawowych zadań szkół wyższych, 
wprowadzając obowiązek wstępnej rejestracji i upowszechnienia mechanizmu „aktywnego 
poradnictwa”. 
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PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE 
W proces tworzenia polityki oraz kształtowania edukacji i służb związanych z poradnictwem 
edukacyjnym i zawodowym w największym stopniu zaangażowane są ministerstwa 
odpowiedzialne za edukację narodową i zatrudnienie.  

Za świadczenie usług i poradnictwa na rzecz młodzieży w szkołach średnich i wyższych 
odpowiedzialne są Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Szkolnictwa 
Wyższego i Badań Naukowych, z kolei Ministerstwo Pracy, Spraw Socjalnych i Solidarności 
skupia się na osobach dorosłych, szukających pracy lub szkoleń bądź chcących zmienić 
zawód. 

Większość usług leżących w gestii Ministerstwa Edukacji Narodowej jest świadczona 
w samych szkołach, które są odpowiedzialne za monitorowanie wszystkich uczniów 
w pierwszym roku po ukończeniu nauki, lub w ośrodkach informacji i poradnictwa (CIO) oraz 
ich agencjach podległych temu ministerstwu.  

Działania związane z poradnictwem podległe ministerstwu odpowiedzialnemu za rynek 
pracy prowadzi Narodowa Agencja Zatrudnienia (ANPE). 

Ważną rolę w kwestii poradnictwa zawodowego odgrywają ponadto liczne instytucje 
publiczne, półprywatne i prywatne (takie jak lokalne misje, centra informacji młodzieżowej – 
CIDJ itp.), najczęściej ukierunkowane na ludzi młodych, którzy zakończyli etap kształcenia 
obowiązkowego. 

PORADNICTWO ZAWODOWE W PROGRAMIE NAUCZANIA 
Poradnictwo zawodowe wchodzi w zakres krajowego programu nauczania w szkołach na 
obowiązkowym etapie kształcenia. Poza tym w 2004 r. edukację w zakresie odkrywania 
drogi zawodowej wprowadzono do cyklu poradnictwa w collège, w trzecim roku nauczania. 
Jest ona ukierunkowana na stworzenie uczniom lepszego kontaktu ze światem zawodowym 
i pomoc w podjęciu refleksji na temat własnej ścieżki edukacyjnej. Proponowane są 
następujące formuły odkrywania drogi zawodowej: 

• opcjonalny kurs odkrywania drogi zawodowej (3 godziny tygodniowo) mający na celu 
dostarczenie uczniom wstępnej wiedzy na temat świata zawodowego. Kurs ten musi 
być prowadzony przez wszystkie collège dla wszystkich zainteresowanych uczniów. 
Wyniki stałej ewaluacji są brane pod uwagę podczas przyznawania świadectwa 
państwowego (brevet); 

• moduł odkrywania drogi zawodowej (6 godzin tygodniowo) przeznaczony przede 
wszystkim dla uczniów zagrożonych, którzy chcą wziąć udział w projekcie 
kształcenia zawodowego po 3 roku. 

Stopniowe wprowadzanie określonych prawnie wspólnych podstaw wiedzy i umiejętności 
definiuje cel siódmego filaru – rozwoju autonomii i inicjatywy – jako nabycie zdolności 
samodzielnego kierowania sobą przez całe życie, prowadzącego także do uzyskania 
świadectwa państwowego (brevet). 

Od początku roku szkolnego 2008/09 w szkołach, które zgłoszą swój akces (z planowanym 
docelowo wdrożeniem do całego systemu edukacji na początku roku szkolnego 2009/10) dla 
wszystkich uczniów od V klasy (12 lat) do ostatniej klasy lycée zostaną utworzone „ścieżki 
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odkrywania drogi zawodowej i edukacyjnej”. Są one organizowane na zasadzie „stopni 
kariery” (z możliwością odbywania spotkań z przedstawicielami różnych zawodów, wizyt 
w firmach, obserwacji miejsc pracy itp.) oraz „głównych punktów” na wszystkich poziomach 
kształcenia – każdy uczeń IV klasy spędzi dzień w lycée, LP, CFA itp., a uczeń i klasy – 
w szkole wyższej. Uczniowie mają własne dzienniki postępów. Działania te opierają się na 
wymaganiach akademickich oraz na dynamicznych związkach między szkołami i firmami. 

Miejsce praktyk w strukturze programu nauczania 

W 3 roku nauki w collège każdy uczeń w ramach swojej ścieżki spędza tydzień na 
„obserwacji środowiska pracy zawodowej”; może to odbyć się także w czwartym roku nauki. 
Ogółem do momentu ukończenia collège każdy uczeń spędzi 10 dni w firmie lub w kontakcie 
z profesjonalistami. 

Oprócz zmieniających się mechanizmów obowiązujących podczas czwartego roku nauki 
w collège (młodzież w wieku 14 lat i starsza) chętnym uczniom collège (w wieku 15 lat 
i starszym) oferuje się nowy mechanizm wprowadzenia do świata zawodowego, dzięki 
któremu uczniowie przez kolejne szkolenia poznają jeden lub kilka zawodów, a jednocześnie 
zdobywają podstawową wiedzę i umiejętności. 

Do zdobycia każdego dyplomu technicznego i zawodowego konieczne jest ponadto odbycie 
praktyk.  

INNE RODZAJE DZIAŁAŃ I  USŁUG PORADNICZYCH 

Kontakty ze światem zawodowym 

Zobacz część poświęconą miejscu praktyk w strukturze programu nauczania.  

Usługi poradnictwa w szkołach   

Usługi te są świadczone przez 2 główne podmioty: 

• nauczycieli kierujących przeprowadzaniem (we współpracy z doradcami 
i psychologami) indywidualnych rozmów w dziedzinie poradnictwa w III klasie 
collège, pierwszej i ostatniej klasie lycée ogólnokształcącego i technicznego oraz 
w lycée zawodowym (gdzie od i klasy rozmowy indywidualne są zasadniczym 
elementem poradnictwa zawodowego dla uczniów i sposobem na obniżanie 
wskaźników przerywania nauki w szkole). Te indywidualne rozmowy są 
przeprowadzane jak najwcześniej w roku szkolnym, a do udziału w nich zaprasza się 
rodziny, co umożliwia pożądane wsparcie, dostosowane do potrzeb danej osoby; 

• doradców i psychologów specjalizujących się w poradnictwie (CO-P), którzy 
zasadniczo pracują z uczniami w collège i lycée, młodzieżą w okresie integracji 
zawodowej oraz starszymi studentami. Pracują również z osobami dorosłymi. 
Specjaliści ci pomagają w stopniowym budowaniu własnej ścieżki szkoleń i integracji, 
stosując różne techniki (rozmowy indywidualne, praca w grupach, ewaluacja itp.). We 
wszystkich działaniach współpracują bezpośrednio z młodymi ludźmi w szkołach 
oraz ośrodkach informacji i poradnictwa (zobacz niżej).  

Osoby te to specjaliści w dziedzinie indywidualnego poradnictwa, a w collège i lycée –
doradcy techniczni wchodzący w skład grona pedagogicznego. Doradcy i psycholodzy 
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zapewniają systematyczne monitorowanie uczniów i przyczyniają się do stworzenia 
warunków sprzyjających osiąganiu sukcesów. 

Usługi poradnictwa poza szkołą 

Istnieje niemal 700 ośrodków informacji i poradnictwa oraz agencji podlegających 
Ministerstwu Edukacji Narodowej. Ich rola polega na udzielaniu wsparcia wszystkim grupom 
mieszkańców, zwłaszcza osobom młodym, które zakończyły edukację i ich rodzinom, 
informowaniu na temat studiów wyższych, szkoleń zawodowych, kwalifikacji i kariery, jak 
również świadczeniu doradztwa indywidualnego (pomaganie ludziom w lepszym poznaniu 
samych siebie, pozyskiwaniu przydatnych informacji, organizowaniu wybranych przez nich 
elementów itp.). Placówki te są także odpowiedzialne za tworzenie dokumentów 
podsumowujących dla zespołów edukacyjnych i uczniów oraz za koordynowanie wymiany 
przemyśleń między podmiotami systemu szkolnictwa, rodzicami, młodzieżą oraz lokalnymi 
i ekonomicznymi czynnikami decyzyjnymi. 

KWALIFIKACJE DORADCÓW 

W szkołach 

Najnowsze wymagania dotyczące kształcenia nauczycieli, które są także punktem 
odniesienia ich doskonalenia zawodowego, wyraźnie mówią o konieczności zdobywania 
wiedzy i umiejętności umożliwiających świadczenie uczniom usług poradnictwa. Zostanie też 
wprowadzony obowiązek odbycia stażu przed rozpoczęciem pracy. 

W ramach „ścieżki odkrywania drogi zawodowej i edukacyjnej” programy akademickie 
muszą wyraźnie uwzględnić mechanizm konkretnego szkolenia nauczycieli. 

W innych placówkach poradnictwa 

W dziedzinie poradnictwa doradcy i psycholodzy, pracujący w państwowych służbach 
oświatowych, są rekrutowani spośród kandydatów z tytułem psychologa (lub z innym tytułem 
psychologicznym dopuszczanym przez obowiązujące przepisy prawa), którzy przeszli test 
kompetencji i 2-letnie szkolenie, kończące się uzyskaniem państwowego dyplomu doradcy 
lub psychologa w dziedzinie poradnictwa. Mogą oni odbyć kursy doszkalające. 

WSPÓŁPRACA MIĘDZY SZKOŁAMI, PRACODAWCAMI, RODZICAMI I 
INNYMI PODMIOTAMI 
Ustawa o poradnictwie z 2005 r. (zobacz powyżej) wyraźnie zaleca podejmowanie wysiłków 
na rzecz współpracy. Działania te są inicjowane przez władze akademickie i szkoły.  

DOSTĘP DO INFORMACJI NA TEMAT PORADNICTWA ZAWODOWEGO 
Podmioty odpowiedzialne za gromadzenie, tworzenie i rozprowadzanie informacji 
zawodowych dla uczniów to: Krajowe Biuro Informacji o Edukacji i Pracy (ONISEP) oraz 
ośrodki informacji i poradnictwa (CIO). 

ONISEP stworzyło wydajną sieć komputerową, która umożliwia wymianę maksymalnej ilości 
informacji przez Internet. Biuro to współpracuje z Centrum Studiów i Badań nad 
Kwalifikacjami (CEREQ), agencją państwową, podlegającą publicznym służbom 
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oświatowym i służbom zatrudnienia, której zadaniem jest dostarczanie ekspertyz w takich 
dziedzinach, jak integracja, możliwości zawodowe, relacje między szkoleniami 
i zatrudnieniem itp. 

Każde CIO oferuje własne usługi dokumentacyjne z dziedziny edukacji i pracy, umożliwiając 
obywatelom zapoznanie się z materiałami związanymi z ich zainteresowaniami i poziomem 
wykształcenia. CIO współpracują z Krajowym Biurem Informacji o Edukacji i Pracy, które 
dostarcza tym placówkom istotną dokumentację.  

Oprócz tradycyjnych dokumentów od ponad dekady wzrasta użycie technologii 
informatycznych i komunikacyjnych (komputery, multimedia, dostęp do Internetu itp.).  

Akademickie Służby Poradnictwa i Informacji (SAIO) dostarczają wszystkim kierownikom 
placówek oświatowych informacji związanych z poradnictwem: o dniach otwartych, 
imprezach, studiach, bieżących wydarzeniach, statystykach itp. 

Informacji o kursach doszkalających dla dorosłych udziela ponadto wyspecjalizowane 
krajowe centrum informacyjne – Centre Inffo (www.centre-inffo.fr). 

Źródła internetowe 

Wspólna podstawa wiedzy i umiejętności (w czterech językach):  
www.education.gouv.fr/cid2770/le-socle-commun-de-connaissances-et-de-
competences.html  

Informacje dla obywateli: www.onisep.fr  

Informacje dla zespołów edukacyjnych: www.onisep-reso.fr  

Źródła 

1. Ronald G. Sultana, Guidance Policies in the Knowledge Society. Trends, challenges and 
responses across Europe (Zasady poradnictwa w społeczeństwie informacyjnym. 
Tendencje, wyzwania i reakcje na terenie Europy), raport ogólny CEDEFOP, seria 
CEDEFOP Panorama, 100, Luksemburg, Biuro Urzędowych Publikacji Wspólnot 
Europejskich, 2004. 

2. Analiza tematyczna ETV i CEDEFOP Guidance and counselling for learning, career and 
employment (Poradnictwo i opieka psychologiczna w nauczaniu, karierze zawodowej 
i zatrudnieniu), dokument dostępny pod adresem: 
www.trainingvillage.gr/etv/Information_resources/NationalVet/Thematic. 

3. Eurybase, Eurydice. 

4. Career Guidance and Public Policy: Bridging the Gap (Poradnictwo zawodowe i polityka 
państwowa: wypełnianie luki), OECD 2004.  
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Rok szkolny 2007/08 

Kształcenie jest obowiązkowe dla uczniów w wieku od 5 do 15 lat. Obejmuje 7-letnią 
edukację na poziomie podstawowym (przedszkole i szkoła podstawowa) i 3-letnią szkołę 
średnią i stopnia (gymnasio). Pod koniec szkoły średniej i stopnia (koniec kształcenia 
obowiązkowego) uczniowie muszą zdecydować, czy kontynuować naukę 
w nieobowiązkowej 3-letniej szkole średniej II stopnia (lykeio), dokonując wyboru między 
lykeio ogólnokształcącym, zawodowym lub innego typu (np. artystycznym, muzycznym, 
sportowym itp.).  

Po ukończeniu i klasy lykeio uczniowie podejmują decyzję, czy będą kontynuować naukę 
w jednym ze wspomnianych wyżej typów lykeio, czy też chcą skupić się na specjalizacji 
zawodowej w szkole zawodowej działającej pod auspicjami Ministerstwa Edukacji 
Narodowej i Spraw Religijnych (YPEPTh) lub innych ministerstw. Dlatego kluczowa 
w zakresie decyzji edukacyjnych i zawodowych uczniów jest zarówno III klasa gymnasio, jak 
i I klasa lykeio. 

PODSTAWY PRAWNE I CELE KRAJOWE 
Podstawowe ramy prawne i formalne etapy poradnictwa zawodowego określają ustawy z lat 
1976 i 1985 oraz najnowsza ustawa nr 2525 z 1997 r. Zgodnie z tą ostatnią celem 
poradnictwa zawodowego jest „zapewnianie odpowiedniego wsparcia naukowego 
i udogodnień umożliwiających danej osobie samodoskonalenie i podniesienie świadomości 
własnej tożsamości poprzez rozwój i pogłębianie wybranych aspektów osobowości, 
a jednocześnie przygotowanie się na skuteczne stawienie czoła światu zewnętrznemu, 
mając na uwadze wyższy cel – zdolność do odczuwania satysfakcji i pełni w życiu 
codziennym dzięki realizowaniu własnych wyborów”. 

PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE 

1. Ministerstwo Edukacji Narodowej i Spraw Religijnych (Dyrekcja ds. Poradnictwa 
Zawodowego i Działań Edukacyjnych – SEPED)  

2. Instytut Edukacyjny (sektor poradnictwa zawodowego) 

3. Sekretariat Naczelny ds. Nauczania przez Całe Życie 

4. Organizacja Szkoleń i Kształcenia Zawodowego (OEEK) 

5. Ministerstwo Zatrudnienia (w odniesieniu do poradnictwa zawodowego osób dorosłych 
i ludzi młodych w wieku 16 lat i starszych, którzy nie są objęci systemem kształcenia)  

Główne struktury organizacyjne to:  

1. Krajowe Centrum Poradnictwa Zawodowego (EKEP), którego głównym zadaniem jest 
udzielanie wsparcia naukowego i technicznego Ministerstwu Edukacji Narodowej i Spraw 
Religijnych oraz Ministerstwu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych przy planowaniu 
i wprowadzaniu w życie narodowej polityki w zakresie poradnictwa zawodowego. EKEP 
ma też pełnić przewodnią rolę w certyfikacji struktur i zasobów ludzkich zajmujących się 
poradnictwem.  
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2. Krajowe Obserwatorium Przejścia (zajmuje się absolwentami szkół średnich i stopnia 
i podstawowym kształceniem zawodowym na rynku pracy), działa pod auspicjami 
Instytutu Edukacyjnego, monitoruje stopień integracji absolwentów szkół średnich na 
rynku pracy oraz zakres uczestnictwa uczniów w obowiązkowym i nieobowiązkowym 
kształceniu na poziomie szkół średnich w celu identyfikacji przyczyn i problemów 
związanych z przerywaniem nauki w szkole.  

3. Urzędy rozwoju zawodowego i kariery (GEAS) działają w ramach Instytucji 
Kształcenia Zawodowego (IEK) Organizacji Szkoleń i Kształcenia Zawodowego (OEEK).  

4. Ośrodki poradnictwa i ośrodki promocji zatrudnienia (KPA, podlegające 
Ministerstwu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych); w ostatnich trzech latach z myślą 
o młodych ludziach w wieku 16 lat i starszych uruchomiono Program aktywnego 
poradnictwa.  

5. Obserwatorium Badań Zawodowych i Technologii Informacyjnych jest jednym 
z dwóch podmiotów zależnych Greckiej Organizacji Zatrudnienia Siły Roboczej (OAED). 
Jego głównym celem jest prowadzenie badań i studiów nad rynkiem pracy oraz 
dostarczanie gotowych rozwiązań w dziedzinie komputeryzacji i obserwacji 
statystycznych działań, podejmowanych przez OAED i jej podmioty zależne.  

6. Krajowy System Łączący Edukację Zawodową i Szkolenia z Zatrudnieniem 
(ESSEEKA) obejmuje 5 pomocniczych podsystemów edukacji zawodowej oraz szkoleń 
i pełni funkcję koordynatora całego środowiska instytucjonalnego.  

Ponadto nowy program operacyjny YPEPTh „Edukacja i nauczanie przez całe życie” (który 
wyznacza narodowe cele edukacji i szkoleń na lata 2007-2013) – dotyczy to zwłaszcza 
drugiego celu strategicznego tego programu – przez połączone działania dąży do stworzenia 
i pogłębienia pozytywnego klimatu współpracy i współudziału osób bezpośrednio 
zaangażowanych w procedury edukacyjne (uczniowie, studenci), rynek pracy i świat 
przedsiębiorczości. Bardziej szczegółowe działania podejmowane dla osiągnięcia tego celu 
to:  

• instytucjonalny, organizacyjny i operacyjny rozwój biur współpracy;  

• doskonalenie praktyk w obrębie programów nauczania na różnych poziomach 
i stopniach kształcenia;  

• promowanie przedsiębiorczości młodzieży w celu rozwijania zaradności i zaznajomienia 
z kwestiami badań naukowych, technologii i innowacji;  

• ponowne zaplanowanie i rozwijanie poradnictwa zawodowego na wszystkich stopniach 
i poziomach kształcenia w celu poprawienia jego jakości i skuteczności. Utworzenie 
jednostek zarządzania i struktur poradnictwa zawodowego w regionalnych dyrekcjach 
szkół podstawowych i średnich przy wsparciu ze strony istniejących i nowych struktur. 
Utworzenie uczniowskich raportów i CV oraz promocja poradnictwa indywidualnego. 
Reforma programu nauczania poradnictwa zawodowego, tworzenie odpowiednich 
materiałów edukacyjnych oraz promowanie akademickiego i zawodowego kształcenia 
kadry oświatowej z możliwością zdobycia specjalistycznego tytułu magistra.  
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PORADNICTWO ZAWODOWE W PROGRAMIE NAUCZANIA 

W programie nauczania poradnictwo zawodowe funkcjonuje w minimalnym zakresie:  

• w III klasie gymnasio (godzina tygodniowo przez cały rok szkolny); 

• w i klasie lykeio ogólnokształcącego (godzina tygodniowo w drugim trymestrze roku 
szkolnego); 

• w i klasie lykeio zawodowego (2 godziny tygodniowo przez cały rok szkolny w ramach 
kursu technologii i usług).  

W celu wprowadzania poradnictwa zawodowego do nauczania, pod kontrolą Instytutu 
Edukacyjnego powstał materiał edukacyjny dla III klasy gymnasio i I klasy lykeio, 
adresowany do uczniów tych klas i do nauczającej w nich kadry oświatowej.  

Miejsce praktyk w strukturze programu nauczania 

Praktyki w obowiązkowych szkołach średnich pojawiły się częściowo w formie programów 
pilotażowych (np. Leonardo). Praktyki w nieobowiązkowych szkołach średnich wiążą się ze 
specjalizacjami w lykeio zawodowych (np. pielęgniarki pomocnicze), gdzie są one 
elementem oficjalnego programu nauczania i odbywają się w odpowiednich miejscach pracy 
(np. szpitalach). w szkołach zawodowych działających pod auspicjami Ministerstwa Pracy 
OAED wprowadza praktyki w formie staży. Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej 
i Spraw Religijnych uczniowie, którzy ukończyli naukę w prywatnych i publicznych IEK, mogą 
wziąć udział w dobrowolnych sześciomiesięcznych praktykach.  

INNE RODZAJE DZIAŁAŃ I  USŁUG PORADNICZYCH 

Usługi poradnictwa w szkołach 

a. Usługi włączane do aktywności szkolnych, takie jak:  

• Wprowadzenie poradnictwa zawodowego do nauczania (opisane powyżej).  

• Wprowadzenie poradnictwa zawodowego do przedmiotów nauczanych 
w gymnasio i lykeio ogólnokształcącym.  

b. Dodatkowe usługi pozalekcyjne, takie jak:  

b.1 Działania skierowane do konkretnych grup 

•  Programy szkolenia zawodowego realizowane w ramach zajęć pozalekcyjnych.  

• Dni kariery – mają przygotować uczniów do przejścia między różnymi poziomami 
kształcenia i/lub z systemu edukacji do szkoleń lub na rynek pracy.  

• Biblioteki – księgozbiór poświęcony poradnictwu zawodowemu.  

• Wizyty w miejscach pracy i nauki organizowane dla uczniów klas objętych 
poradnictwem zawodowym.  
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• Wizyty przedstawicieli różnych zawodów w szkołach organizowane dla uczniów 
klas objętych poradnictwem zawodowym.  

b.2 Struktury poradnictwa zawodowego 

• Założenie i prowadzenie 570 biur poradnictwa zawodowego (GRASEP) 
w wybranych szkołach średnich ogólnokształcących i technikach. Biura poradnictwa 
zawodowego wspierają wprowadzanie poradnictwa zawodowego w gymnasio 
i lykeio, zajmują się też poradnictwem indywidualnym i zbiorowym całej 
społeczności szkolnej.  

• Założenie i prowadzenie 132 biur współpracy rynku pracy z poradnictwem 
zawodowym (GRASY) w wybranych lykeio zawodowych. Placówki te poza 
poradnictwem zawodowym skupiają działalność na związkach między systemem 
edukacji a rynkiem pracy, prowadząc badania lokalnego rynku zatrudnienia 
(nawiązywanie kontaktów z miejscowymi przedsiębiorstwami i inne działania).  

c. Usługi poza szkołą 

• 81 ośrodków doradztwa i poradnictwa zawodowego (KESYP). Biura KESYP 
zajmują się doradztwem i udzielaniem informacji w sprawach związanych z karierą 
zawodową. Swoją działalność kierują do młodych ludzi poniżej 25 roku życia, 
objętych i nieobjętych systemem kształcenia, ich rodziców i opiekunów, kadry 
oświatowej w szkołach oraz, w szerszym sensie, społeczności lokalnych (ze 
szczególnym naciskiem na zagrożone grupy społecznie). 

• Udoskonalenie centralnej administracji służb YPEPTh związanych z powołaniem 
Dyrekcji ds. Poradnictwa Zawodowego i Działań Innowacyjnych (Ustawa nr 
2986/2002, art. 8). 

• Stworzenie i prowadzenie Krajowego Centrum Poradnictwa Zawodowego 
(EKEP; opisane powyżej). 

Usługi poradnictwa poza szkołą 

a. w Ministerstwie Pracy  

a.1. Ośrodki promocji zatrudnienia OAED (KPA) 

a.2. Ośrodki poradnictwa zawodowego z następującymi strukturami organizacyjnymi:  

• ośrodki poradnictwa zawodowego i informacji (KEP);  

• biura poradnictwa zawodowego (na szczeblu regionalnym);  

• służby zatrudnienia oraz ośrodki promocji zatrudnienia (na szczeblu 
lokalnym).  

Służby poradnictwa zawodowego OAED mają pomagać obywatelom w podejmowaniu 
właściwych decyzji zawodowych przez następujące działania:  
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• indywidualne poradnictwo zawodowe – skupiają się głównie na młodych ludziach 
w wieku 14-18 lat, którzy chcą, aby wskazać im właściwy kierunek, i którzy zwracają 
się do tych placówek z własnej inicjatywy;  

• aktywne poradnictwo zawodowe – kolejny sposób OAED na prowadzenie 
poradnictwa zawodowego dla młodzieży, zwłaszcza osób kończących naukę po 
dziewięciu latach kształcenia obowiązkowego. Aktywne poradnictwo zawodowe to 
nowy progresywny program kierowany raz w roku do młodych ludzi w wieku 15-18 
lat, który ma ich krótko informować o grupach zawodowych, tak by mogli ocenić 
swoje szanse i wybrać zawód, mając świadomość wad i zalet tych decyzji.  

b. w innych organizacjach państwowych w szerszym sensie i w sektorze prywatnym  

• Placówki samorządowe (np. biura promocji przedsiębiorczości kobiet itp.).  

• Organizacje pozarządowe – kierują działalność do konkretnych grup obywateli, 
w ramach organizacji sektora publicznego niepodlegających Ministerstwu 
Edukacji i Ministerstwu Pracy (np. programy terapeutyczne dla narkomanów, 
chorych psychicznie, ofiar przemocy itp.).  

KWALIFIKACJE DORADCÓW 

W szkołach 

Pracownicy struktur poradnictwa zawodowego (KESYP, biura poradnictwa zawodowego itp.) 
to nauczyciele szkół średnich, którzy oprócz podstawowych kwalifikacji, umożliwiających im 
zatrudnienie w szkole, mogą legitymować się jednym z poniższych osiągnięć:  

• tytuł magisterski lub doktorski z poradnictwa zawodowego;  

• roczne szkolenie na poziomie magisterskim z poradnictwa zawodowego;  

• trwający 1000 godzin kurs doszkalający z poradnictwa zawodowego, prowadzony 
pod nadzorem YPEPTh;  

• trwający 520 godzin kurs doszkalający z poradnictwa zawodowego prowadzony pod 
nadzorem YPEPTh;  

• 5-miesięczny kurs doszkalający z poradnictwa zawodowego.  

W służbach Ministerstwa Pracy  

a. Wyspecjalizowani doradcy  

b. Profesjonaliści z dyplomem uniwersyteckim, ze specjalizacją w zakresie 
poradnictwa zawodowego lub bez (którzy następnie zdobywają specjalizację w ramach 
kursów doskonalenia zawodowego organizowanych okresowo przez odpowiednią Dyrekcję 
ds. Poradnictwa Zawodowego).  

W innych placówkach poradnictwa 

Pracownicy innych służb mają wykształcenie w dziedzinie nauk społecznych (psycholodzy, 
pracownicy socjalni, socjolodzy itp.), niekiedy z dodatkowym wykształceniem w zakresie 
poradnictwa zawodowego. 
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WSPÓŁPRACA MIĘDZY SZKOŁAMI, PRACODAWCAMI, RODZICAMI I 
INNYMI PODMIOTAMI 
Rodzice i opiekunowie są zapraszani do szkół, gdzie otrzymują informacje o celach 
poradnictwa zawodowego, a także ulotki edukacyjne i zawodowe dla swoich dzieci. Poznają 
również możliwości kontynuowania przez swoje dzieci nauki w szkołach średnich oraz 
szanse edukacyjne i zawodowe, a także inne opcje po ukończeniu szkoły średniej. 

W ramach działań realizowanych przez szkoły i wprowadzania w życie poradnictwa 
zawodowego możliwa jest współpraca między szkołami i partnerami społecznymi oraz 
organizacjami na szczeblu lokalnym.  

Program rozwoju przedsiębiorczości kładzie szczególny nacisk na organizacje 
zrzeszające pracodawców. Działa od 6 lat na rzecz współpracy szkół z Federacją Greckich 
Przemysłowców (SEV) i Instytutem Edukacyjnym. 

DOSTĘP DO INFORMACJI NA TEMAT PORADNICTWA ZAWODOWEGO 

Strona internetowa Ploteus (www.ploteus.net) zapewnia dostęp do informacji na temat 
możliwości edukacyjnych i zawodowych na szczeblu krajowym i europejskim 
profesjonalistom, zajmującym się poradnictwem zawodowym, a także młodzieży, uczniom, 
studentom, osobom szukającym pracy itp.  

Struktury poradnictwa zawodowego (KESYP, GRASEP, GRASY) są powiązane 
i komunikują się ze sobą przez sieć Nestor, która jest wewnętrznym intranetem, dającym 
pracownikom tych instytucji wyłączny dostęp do uporządkowanych archiwów 
informacyjnych, regularnie uaktualnianych na szczeblu centralnym.  

Również strona internetowa Instytutu Edukacyjnego (http://sep.pi-schools.gr) udostępnia 
wszystkim zainteresowanym najnowsze informacje na temat kształcenia w formacie 
elektronicznym. Ta sama strona internetowa daje możliwość przeanalizowania przedmiotów 
nauczanych na różnych poziomach za pomocą wyszukiwania słów kluczowych, a także 
zapoznania się z monografiami o tematyce zawodowej, tworzonymi pod nadzorem Instytutu 
Edukacyjnego. Dzięki użytecznym łączom można uzyskać dostęp do pełnej listy struktur 
poradnictwa zawodowego, funkcjonujących na terenie całej Grecji. 

Skierowana do uczniów, rodziców i nauczycieli strona internetowa Dyrekcji ds. Poradnictwa 
Zawodowego (SEPED) (http://seped.ypepth.sch.gr/) zawiera informacje na temat 
poradnictwa zawodowego w szkołach średnich, poradni zawodowych, ważnych przepisów 
prawnych dotyczących poradnictwa w szkołach średnich, a wreszcie programów 
realizowanych w ramach EPEAEK II. 
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HISZPANIA 

Rok szkolny 2007/08 

Od czasu reformy edukacji w 1990 r. kształcenie obowiązkowe w Hiszpanii obejmuje 
uczniów w wieku 6-16 lat. Składa się na nią 6-letnia szkoła podstawowa (podzielona na 3 
cykle 2-letnie) oraz 4-letnia ogólnokształcąca szkoła średnia i stopnia (ESO). w III i IV klasie 
ESO uczniowie zaczynają wybierać opcje i formułować program, przystosowany do ich 
własnych zainteresowań, przez wybór przedmiotów fakultatywnych. Kluczowym momentem 
w odniesieniu do poradnictwa zawodowego jest zakończenie kształcenia na poziomie 
średnim i stopnia. Uczniowie mogą kontynuować naukę w trzech poprzedzających szkolenie 
zawodowe modułach ogólnokształcącej szkoły średniej II stopnia – sztuka, nauka 
i technologia lub nauki humanistyczne i społeczne – lub przejść od razu na rynek pracy. 

PODSTAWY PRAWNE I CELE KRAJOWE 
Ustawa z 1990 r. o ogólnej organizacji systemu edukacji (LOGSE) uznała poradnictwo 
edukacyjne i zawodowe za podstawowe prawo uczniów i podstawową zasadę edukacji, jej 
jakości i równości. Zgodnie z nią usługi poradnictwa zawodowego i informacji powinny być 
świadczone w obrębie całego systemu edukacji.  

Ustawa o kwalifikacjach i szkoleniu zawodowym z 2002 r. zakłada, że poradnictwo 
i informacja zawodowa ma na celu umożliwienie oceny różnych opcji edukacyjnych 
i dostępnych ścieżek w celu wspierania wchodzenia (po raz pierwszy i kolejny) na rynek 
pracy oraz mobilności zawodowej.  

Wreszcie Ustawa o edukacji (LOE) z 2006 r. wymienia poradnictwo zawodowe wśród 
podstawowych zasad hiszpańskiego systemu edukacji jako środek niezbędny 
w indywidualnym kształceniu obowiązkowym w kategoriach wiedzy, umiejętności i wartości. 
Zasada ta jest wzmocniona w szkołach średnich i stopnia, w których szczególną wagę 
przykłada się do zapewnienia uczniom poradnictwa edukacyjnego i zawodowego. LOE 
zakłada, że prowadzenie poradnictwa leży w ramach uprawnień Wspólnot Autonomicznych. 
Dlatego Wspólnoty Autonomiczne są odpowiedzialne za promowanie mechanizmów 
poradnictwa jako podstawowych elementów kształcenia obowiązkowego. Stąd regulacje 
prawne poszczególnych Wspólnot wprowadzają określone aspekty organizacyjne 
poradnictwa, takie jak cele, nadrzędne zasady, struktury, skład zespołów zajmujących się 
poradnictwem i konkretne środki dostosowane do potrzeb uczniów. Zgodnie ze wspomnianą 
wcześniej zasadą edukacyjną, szkoły muszą przykładać szczególną wagę do poradnictwa 
dla uczniów i ich rodzin w momentach, w których trzeba podjąć decyzję o przyszłości 
edukacyjnej. 

PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE 

Na szczeblu krajowym rolą rządu jest koordynacja i dbanie o jakość usług poradnictwa 
i informacji. Za szkolenie zawodowe odpowiadają w Hiszpanii dwa ministerstwa: z jednej 
strony jest to Ministerstwo Edukacji, Polityki Społecznej i Sportu, z drugiej – Ministerstwo 
Pracy i Imigracji. Obu ministerstwom podlegają instytucje wspierające koordynację działań. 
Krajowe Centrum Zasobów Poradnictwa Zawodowego, podległe Ministerstwu Edukacji, 
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Polityki Społecznej i Sportu, zajmuje się promowaniem szkoleń zawodowych w Hiszpanii, 
rozwijaniem współpracy między podmiotami społecznymi i edukacyjnymi oraz świadczeniem 
usług poradnictwa zawodowego i informacji o możliwości podjęcia pracy zarówno dla 
uczniów hiszpańskich, którzy chcą uczyć się lub pracować w krajach europejskich, jak i dla 
obywateli krajów europejskich, którzy rozważają kształcenie i zatrudnienie w Hiszpanii. Poza 
tym Krajowy Instytut Kwalifikacji (INCUAL), podległy temu samemu ministerstwu, służy 
wsparciem technicznym Naczelnej Radzie Szkoleń Zawodowych, instytucji odpowiedzialnej 
za organizowanie szkoleń zawodowych, która z kolei działa pod auspicjami Ministerstwa 
Pracy i Imigracji. Na szczeblu Wspólnot Autonomicznych Regionalne Rady Szkoleń 
Zawodowych koordynują działania wszystkich podmiotów zaangażowanych w tę dziedzinę 
(regionalne departamenty edukacji i zatrudnienia). 

PORADNICTWO ZAWODOWE W PROGRAMIE NAUCZANIA 

Poradnictwo dla uczniów jest prowadzone przez całe kształcenie obowiązkowe. Organizacja 
i harmonogram działań z zakresu poradnictwa na szczeblu szkół są określone w Planie 
Działania Poradnictwa, który z kolei zawiera Plan Działania w trybie Konsultacji oraz Plan 
Poradnictwa Zawodowego i Akademickiego.  

Plan Działania w trybie Konsultacji to dokument opisujący organizację i funkcjonowanie 
wszystkich działań z zakresu poradnictwa edukacyjnego, prowadzonych przez nauczycieli 
we współpracy z Departamentem Poradnictwa i dyrektorem szkoły; najczęściej jest to 
godzina konsultacji w tygodniu. w szkołach podstawowych plan ten układają wychowawcy 
klasy, a w szkołach średnich – Departament Poradnictwa, na podstawie propozycji 
wychowawców klas oraz wskazówek szkolnego Komitetu Koordynacji Pedagogicznej. 
Konsultacje uznawane są za jedną z podstawowych metod w poradnictwie szkolnym. Mają 
one pomagać i udzielać porad uczniowi lub grupie uczniów za pośrednictwem wychowawcy, 
który jest nauczycielem tej grupy. Poradnictwo obejmuje całą edukację obowiązkową, a do 
jego głównych celów należą: pomoc uczniom w poprawie osiąganych wyników, zwiększenie 
obszaru samoświadomości i szacunku dla samych siebie, rozwiązywanie trudności 
szkolnych, zdobywanie umiejętności potrzebnych do życia w społeczeństwie oraz 
umiejętności myślenia i podejmowania decyzji. Głównym celem jest wspieranie procesu 
nauczania i przyczynianie się do rozwoju osobistego, zawodowego i społecznego uczniów. 
Wśród różnych metod poradnictwa, podejmowanych na podstawie planu działania w trybie 
konsultacji, należy wymienić działania promujące samoświadomość uczniów (za pomocą 
kwestionariuszy, raportów, zajęć, szkoleń z podejmowania decyzji) i inne, związane 
z przekazywaniem informacji o różnych ścieżkach akademickich, dostępnych w systemie 
edukacji i ze zindywidualizowanym podejściem do poszczególnych uczniów. 

Zarówno w szkołach podstawowych, jak i średnich każdej grupie uczniów powinien być 
przypisany wychowawca. Wyznacza go dyrektor szkoły spośród nauczycieli uczących daną 
grupę. w szkołach średnich i stopnia wychowawca ma obowiązek prowadzenia godziny 
konsultacji w tygodniu ze swoją grupą, w czasie której omawiane są różne aspekty 
dojrzałości społecznej i osobistej uczniów, ze szczególnym naciskiem na poradnictwo 
zawodowe. Godzina poświęcana na konsultacje jest częścią tygodniowego planu zajęć.  

Plan poradnictwa zawodowego i akademickiego to dokument zawierający szczegółowe 
działania z zakresu poradnictwa zawodowego, takie jak szkolenie z decyzji zawodowych 
przez tworzenie wykazów zainteresowań, sesje informacyjne z uczniami i ich rodzinami, 
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okrągłe stoły, sesje dyskusyjne ze specjalistami z różnych sektorów gospodarki i różnych 
zawodów, wizyty w przedsiębiorstwach itp. Celem tych wszystkich inicjatyw jest pomoc 
uczniom w podejmowaniu przyszłych decyzji w sprawie kariery i przekazywanie im 
doświadczeń zawodowych, a także ułatwianie przejścia do dorosłego życia. Zamierzenia te 
osiąga się przekazując wiedzę i stwarzając możliwości dostępu do różnych ścieżek 
edukacyjnych, przygotowywanie młodych ludzi do samodzielnego zarządzania karierą lub 
projektem zawodowym i doradzanie im w zakresie mobilności na terenie Europy.  

Jeśli chodzi o przedmioty wchodzące w skład programu nauczania, uczniowie mogą wybrać 
jeden przedmiot opcjonalny, oferowany przez szkołę w III i IV klasie szkoły średniej i stopnia. 
w zakresie przedmiotów fakultatywnych szkoły mogą włączyć do swojej oferty wstępne 
przygotowanie zawodowe – przedmiot związany ze szkoleniem zawodowym dostępnym 
w szkole lub w danym środowisku gospodarczym.  

Liczba godzin tych przedmiotów zależy od klasy. w III klasie ESO poświęca się na nie 2 
godziny tygodniowo. w IV klasie obowiązek ten realizuje się przez wykonanie pracy 
monograficznej z przedmiotu wybranego przez ucznia pod nadzorem nauczyciela.  

Miejsce praktyk w strukturze programu nauczania 

W programie nauczania szkół podstawowych i średnich i stopnia nie ma praktyk 
zawodowych. Są one tylko w programach szkoleń zawodowych. 

Szkolenie zawodowe przyjmuje formę średnio zaawansowanych i zaawansowanych 
programów, realizowanych w szkołach średnich lub w szkołach zawodowych. Cechą tych 
programów jest podział na moduły, poświęcone różnym obszarom zawodowym, różna 
długość (1300-2000 godzin) i element obowiązkowego szkolenia w miejscu pracy. By mieć 
dostęp do tych programów, należy wcześniej odbyć szkolenie teoretyczne. w przypadku 
średnio zaawansowanych szkoleń zawodowych konieczne jest ukończenie ESO. 
Warunkiem przystąpienia do zaawansowanych szkoleń zawodowych jest tytuł Bachillerato 
lub zdany egzamin wstępny.  

Obecnie są 142 cykle zawodowe – 64 na poziomie średnio zaawansowanym i 78 na 
poziomie zaawansowanym – zgrupowane w 26 rodzin zawodowych. Cechy 
charakterystyczne i treści programu nauczania tych cykli w pierwszej kolejności określa 
INCUAL. 

Instytucje edukacyjne, dające możliwość realizacji tych programów, to tzw. departamenty do 
spraw szkoleń i poradnictwa zawodowego. Nauczyciele z tych departamentów w szkoleniu 
zawodowym stosują moduły o charakterze międzyprzedmiotowym (wstępne, początkowe 
i zaawansowane cykle szkoleniowe oraz programy wstępne kwalifikacji zawodowych). Treści 
modułów dotyczą ustawodawstwa socjalnego i związanego z pracą, stosunku pracy, 
szukania pracy i samozatrudnienia, organizacji biznesu oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Wszystkie cykle szkoleniowe zawierają moduł praktycznego szkolenia zawodowego, który 
składa się z konkretnego szkolenia, skupionego na praktycznych działaniach, 
korespondujących z danym profilem zawodowym. Najważniejszą cechą takich modułów jest 
to, że odbywają się one w prawdziwym środowisku gospodarczym (firma), w którym 
uczniowie pod kierunkiem wychowawców z instytucji edukacyjnej i miejsca pracy mogą 
bezpośrednio obserwować i wykonywać czynności i funkcje związane z różnymi zawodami, 
a także poznać organizację procesów produkcyjnych i usług lub relacje w pracy. 
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W programach wstępnych kwalifikacji zawodowych mogą także wziąć udział osoby, które 
ukończyły 16 lat (a w wyjątkowych sytuacjach 15 lat) i nie uzyskały certyfikatu Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria (przyznawanego po ukończeniu ESO); jest to środek 
uzupełniający w walce z przerywaniem nauki w szkole, sprzyjający wdrożeniu społecznemu, 
edukacyjnemu i zawodowemu. Programy te obejmują zarówno moduły ogólne (poszerzające 
podstawowe kompetencje), jak i szczegółowe (związane z kompetencjami zawodowymi) 
oraz odrębne wersje dla młodych ludzi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, którzy nie 
mogą brać udziału w modułach ogólnych, mimo że dysponują umiejętnościami osobistymi 
i społecznymi na poziomie odpowiednim do podjęcia pracy. 

INNE RODZAJE DZIAŁAŃ I  USŁUG PORADNICZYCH 

Kontakty ze światem zawodowym 

Zarówno szkołach podstawowych, jak i średnich każdego roku organizowane są zajęcia 
pozalekcyjne, uzupełniające kształcenie uczniów w różnych dziedzinach. Zajęcia te są 
przygotowywane przez szkoły, aby pomóc uczniom rozwinąć wartości związane 
z socjalizacją, zaangażowaniem i koegzystencją, jak również poprawić relacje między 
uczniami oraz środowiskiem społeczno-kulturowym i zawodowym. Działania te są wpisane 
w szkolny program nauczania.  

Usługi poradnictwa w szkołach 

Hiszpania jest państwem zdecentralizowanym, w którym niedawno zakończył się proces 
przekazywania kompetencji edukacyjnych. Niektóre Wspólnoty Autonomiczne wprowadzają 
pewne zmiany do istniejącego modelu poradnictwa, choć wciąż możliwe jest stworzenie 
wspólnej klasyfikacji usług poradnictwa we wszystkich Wspólnotach. Usługi te są podzielone 
na 3 główne poziomy: klasowy, instytucjonalny i sektorowy (Służby Koordynacji Poradnictwa 
zewnętrzne wobec szkół). 

Do poziomu klasowego można włączyć wszystkie działania objęte planem szkolnym 
i prowadzone przez nauczycieli-wychowawców. Poradnictwo należy do obowiązków 
pedagogicznych i jest nieodłącznym elementem wszystkich procesów edukacyjnych, dlatego 
uwzględnione jest w edukacji na poziomie podstawowym i średnim. Ponadto w szkołach 
średnich i i II stopnia (ogólnokształcących) na poradnictwo zawodowe poświęca się jedną 
godzinę w tygodniu (36 godzin rocznie). 

Do poziomu instytucjonalnego należy zaliczyć wszystkie struktury pracujące bezpośrednio 
z uczniami, nauczycielami i rodzinami, niezależnie od tego, czy są one ulokowane 
w szkołach czy poza nimi. 

W kształceniu na poziomie podstawowym przeważają zewnętrzne w stosunku do szkół 
struktury poradnictwa, takie jak zespoły psychologiczno-pedagogiczne i zespoły poradnictwa 
zawodowego. w skład tych zespołów wchodzą doradcy, nauczyciele wyspecjalizowani 
w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, pracownicy społeczni itp. 
w chwili obecnej ma miejsce proces przejściowy, w trakcie którego Wspólnoty Autonomiczne 
umieszczają usługi poradnictwa (np. jednostki poradnictwa) w obrębie szkół. Jednostki te 
składają się z doradcy i nauczycieli edukacji specjalnej. Oba typy służb pełnią następujące 
funkcje: doradzanie różnym członkom społeczności szkolnej i rodzinom; prowadzenie 
działań profilaktycznych, diagnostycznych i interwencyjnych związanych z trudnościami 
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uczniów; koordynacja działań z istniejącymi podmiotami, uwzględniających różnorodność 
uczniów, w tym z nauczycielami różnych przedmiotów, nauczycielami-specjalistami, 
nauczycielami edukacji specjalnej i nauczycielami Technicznych Służb Komunalnych, 
będącymi łącznikami ze służbami socjalnymi. 

W szkołach średnich najważniejszą rolę w poradnictwie pełnią służby funkcjonujące 
w szkołach, tj. Departamenty Poradnictwa. w ich skład wchodzi przynajmniej jeden doradca, 
nauczyciele wyspecjalizowani w pracy z uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych, 
nauczyciele i pracownicy socjalni. Departamenty te są w każdej szkole średniej. Prowadzą 
różną działalność – zależnie od potrzeb Wspólnoty Autonomicznej, ale jej zakresy muszą 
być określone na początku każdego roku szkolnego. Skupiają się one na 4 obszarach: 
wspieraniu procesu nauczania, poradnictwie zawodowym i edukacyjnym, pomocy związanej 
z SEN oraz wsparciu konsultacyjnym. w niektórych szkołach doradcy w niewielkim wymiarze 
godzin mogą też prowadzić działalność dydaktyczną.  

Omawiając pośrednią lub konkretną interwencję prowadzoną w szkołach warto wspomnieć 
o strukturach świadczących pomoc i doradzających podmiotom na poziomie pośrednim. Nie 
pracują one bezpośrednio z klientami, ale ze strukturami współpracującymi z nimi, 
a konkretnie z Zespołami i Jednostkami Poradnictwa na poziomie szkół podstawowych oraz 
Departamentami Poradnictwa na poziomie szkół średnich. Służby te są zawsze zewnętrzne 
w stosunku do szkół i zazwyczaj są to centra zasobów albo ośrodki pomocy specjalistycznej.  

Ustawa o edukacji z 2006 r. wprowadziła 2 testy diagnostyczne, które powinny być 
przeprowadzone w trakcie kształcenia obowiązkowego jako element informacyjny, mogący 
pomóc w kierowaniu uczniami. Testy te, oceniające podstawowe kompetencje nabyte przez 
uczniów, przeprowadza się w IV klasie szkoły podstawowej i II klasie obowiązkowej szkoły 
średniej. z jednej strony pełnią one dla szkół funkcję edukacyjną i doradczą, z drugiej – 
dostarczają informacji rodzinom i społeczności edukacyjnej, nie mają jednak 
bezpośredniego wpływu na ścieżkę edukacyjną ucznia, choć mogą pomóc w procesie 
podejmowania decyzji.  

W sektorze pracy 

Państwowe służby poradnictwa zawodowego skupiają się na społecznej i zawodowej 
integracji osób, które oficjalnie zarejestrowały się w Państwowych Służbach Zatrudnienia 
jako szukające pracy. Takie służby nie prowadzą działalności przeznaczonej dla uczniów 
objętych kształceniem obowiązkowym (w szkołach podstawowych i średnich).  

KWALIFIKACJE DORADCÓW 
Doradcy zawodowi muszą mieć ukończone studia wyższe. Typ studiów zależy od kontekstu 
ich pracy (związanej z edukacją lub zatrudnieniem), choć wymagany tytuł jest taki sam dla 
wszystkich osób pracujących w obszarze edukacyjnym, niezależnie od tego, czy pracują 
w szkołach podstawowych, czy średnich. Doradcy zawodowi muszą ukończyć studia 
z psychologii, pedagogiki lub psychologii pedagogicznej (niekoniecznie związane 
z poradnictwem zawodowym), trwające 5 lat. Dodatkowo muszą dysponować szczegółową 
wiedzą na temat ofert programów edukacyjnych i zawodowych oraz dostępnych zawodów, 
umieć używać technologii potrzebnych do gromadzenia i analizowania informacji oraz 
komunikować się i służyć poradnictwem indywidualnym lub grupowym. Doradcy mogą też 
uczestniczyć w kursach doszkalających oferowanych przez różne organizacje państwowe 
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i prywatne. To ciągłe kształcenie obejmuje pracę z rodzinami, relacje rodzice – szkoła, 
problemy wychowawcze, sprawiane przez uczniów szkół średnich, wsparcie konsultacyjne, 
rozwiązywanie problemów i poprawę koegzystencji.  

Nauczyciele edukacji specjalnej, którzy wchodzą w skład organizacji poradnictwa, muszą 
ukończyć krótkie uniwersyteckie studia nauczycielskie. Studia te trwają zazwyczaj 3 lata 
i zawierają element specjalizacji. Nauczyciele ci mogą też uczestniczyć w kursach 
doszkalających. Pracownicy Państwowych Służb Zatrudnienia muszą ukończyć studia 
wyższe lub równoważne w takich dziedzinach, jak psychologia lub pedagogika. Kursy 
poradnictwa zawodowego są organizowane wewnętrznie.  

WSPÓŁPRACA MIĘDZY SZKOŁAMI, PRACODAWCAMI, RODZICAMI I 
INNYMI PODMIOTAMI 
Ustawodawstwo związane ze szkołami średnimi daje możliwość zaangażowania 
stowarzyszeń rodziców w usługi poradnictwa. Szkoły zachęcają rodziny, absolwentów 
i przedstawicieli sektora zatrudnienia do współpracy w tej dziedzinie. Istnieje porozumienie 
między Wspólnotami Autonomicznymi, władzami samorządowymi i organizacjami 
zrzeszającymi pracodawców w sprawie zaangażowania przedsiębiorstw w takie działania, 
jak organizacja wizyt uczniów w firmach. 

DOSTĘP DO INFORMACJI NA TEMAT PORADNICTWA ZAWODOWEGO 

Ministerstwo Edukacji i Wspólnoty Autonomiczne opracowują informacje na temat 
dostępnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych.  

Każda Wspólnota Autonomiczna może tworzyć własny system informacyjny, materiały 
informacyjne na temat edukacji i szkoleń są rozpowszechniane oddzielnie przez 
poszczególne Wspólnoty Autonomiczne.  

Instytucje podległe Ministerstwu Pracy i Imigracji co jakiś czas prowadzą badania rynku 
pracy lub dostępnych informacji zawodowych (www.mtas.es). 

Opracowano także materiały pomocnicze w formie drukowanej i w formacie elektronicznym 
(publikacje, broszury, raporty, strony internetowe, płyty CD-ROM itp.). Niektóre z tych 
zasobów są skierowane do takich użytkowników, jak uczniowie lub młodzi ludzie starający 
się znaleźć pracę (programy komputerowe dotyczące poradnictwa zawodowego i aplikacje 
internetowe). Inne opracowano z myślą o specjalistach zajmujących się poradnictwem 
(zasoby komputerowe dostępne za pośrednictwem portali internetowych). Wspomniane 
materiały pomocnicze są przygotowywane albo przez instytucje edukacyjne i urzędy pracy, 
albo przez doradców (działających z własnej inicjatywy), którzy dzielą się materiałami 
i pomysłami. 

Źródła internetowe 

Dostęp do informacji na temat poradnictwa zawodowego na stronie internetowej 
Ministerstwa Edukacji, Polityki Społecznej i Sportu: www.mepsyd.es/educa/formacion-
profesional/index.html 

Ministerstwo Pracy i Imigracji: www.mctba.sk  

Naczelna Rada Szkoleń Zawodowych: www2.inem.es/legis/asp/ley_19.htm  
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Krajowe Centrum Zasobów Poradnictwa Zawodowego:  
www.mepsyd.es/educa/cnrop/index.html 

Krajowy Instytut Kwalifikacji: www.mepsyd.es/educa/incual/ice_incual.html  

Źródła 

1. Przegląd tematyczny (CEDEFOP). 

2. Raport krajowy (CEDEFOP). 

3. Ronald G. Sultana, Guidance policies in the knowledge society. Trends, challenges and 
responses across Europe (Zasady poradnictwa w społeczeństwie informacyjnym. 
Tendencje, wyzwania i reakcje na terenie Europy), raport podsumowujący CEDEFOP, 
seria CEDEFOP Panorama, 85, Luksemburg, Biuro Urzędowych Publikacji Wspólnot 
Europejskich, 2004. 

4. Analiza tematyczna ETV i CEDEFOP Guidance and counselling for learning, career and 
employment (Poradnictwo i opieka psychologiczna w nauczaniu, karierze zawodowej 
i zatrudnieniu), dokument dostępny pod adresem: 
www.trainingvillage.gr/etv/Information_resources/NationalVet/Thematic. 

5. Eurybase, Eurydice. 

6. Career Guidance and Public Policy: Bridging the Gap (Poradnictwo zawodowe i polityka 
państwowa: wypełnianie luki), OECD 2004.  

7. CIDE, Orientación educativa: marco teórico, modelos institucionales y perspectivas de 
futuro, Madryt, MEPSYD-CIDE, 2008 (w druku). 

Ustawodawstwo 

1. Ustawa z 3 października 1990 r. o ogólnej organizacji systemu edukacji. 

2. Ustawa z 3 maja 2006 r. o edukacji (LOE).  

3. Dekret królewski z 7 grudnia nr 1513/2006 wprowadzający minimalny program 
nauczania szkół podstawowych.  

4. Dekret królewski z 29 grudnia nr 1631/2006 wprowadzający minimalny program 
nauczania szkół średnich i stopnia.  

5. Dekret królewski z 26 stycznia nr 82/1996 wprowadzający regulacje dotyczące 
organizacji przedszkoli i szkół podstawowych.  

6. Dekret królewski z 26 stycznia nr 83/1996 wprowadzający regulacje dotyczące 
organizacji szkół średnich.  

7. Dekret królewski z 15 grudnia nr 1538/2006 wprowadzający ogólną organizację szkoleń 
zawodowych w systemie edukacji.  
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HOLANDIA 

Rok szkolny 2007/08 

Kształcenie jest obowiązkowe dla uczniów w wieku od 5 do 17 lat (z koniecznością zdobycia 
kwalifikacji przed ukończeniem 18 lat) i obejmuje kształcenie w szkole podstawowej 
(basisonderwijs), szkole średniej i stopnia i pierwsze 2 lata szkoły średniej II stopnia. Pod 
koniec szkoły podstawowej (w wieku 12 lat) większość uczniów bierze udział 
w nieobowiązkowych testach przeprowadzanych na szczeblu centralnym. Na podstawie 
rezultatów tych testów połączonych z ogólnymi wynikami nauczania i motywacją szkoły 
podstawowe zalecają rodzicom dokonanie określonego wyboru szkoły średniej (VWO, 
HAVO lub VMBO). Decyzja o wyborze szkoły jest podejmowana przez kompetentny organ, 
w skład którego może wejść dyrektor szkoły i nauczyciele ze szkoły podstawowej. 

VWO i HAVO to szkoły ogólnokształcące. Również pierwsze dwa lata VMBO to kształcenie 
ogólne, ale w wieku 14 lat uczęszczający do nich uczniowie dokonują wyboru spośród 
różnych opcji przygotowujących do zawodu. w wieku 16 lat przechodzą oni na różne 
poziomy szkół średnich II stopnia w szkołach MBO.  

PODSTAWY PRAWNE I CELE KRAJOWE 
Działania Ministerstwa Edukacji, Kultury i Nauki w dziedzinie poradnictwa zawodowego 
skupione są na umożliwieniu uczniom szkół średnich i studentom oraz osobom dorosłym 
nabycia umiejętności, potrzebnych do podjęcia właściwych decyzji w sprawie przyszłej 
ścieżki kariery, opartych na kompletnych i obiektywnych informacjach.  

Prawo o szkolnictwie średnim (z 31 października 1995 r.) przewiduje, że w każdej szkole 
„jednemu lub kilku członkom grona pedagogicznego przydzielona jest rola nadzorcy lub 
koordynatora poradnictwa zawodowego”.  

Ministerstwo Edukacji, Kultury i Sportu, Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Ministerstwo 
Spraw Socjalnych i Zatrudnienia stworzyły struktury, mające koordynować nauczanie przez 
całe życie. w 2005 r. powołano Projektową Dyrekcję ds. Nauczania i Pracy oraz stworzono 
wspólny program Ministerstwa Edukacji oraz Ministerstwa Spraw Socjalnych i Zatrudnienia. 
Celem tego przedsięwzięcia jest podjęcie konkretnych kroków na rzecz wdrożenia 
nauczania przez całe życie. Plan działań na lata 2008-2011 jest kontynuacją planu na lata 
2005-2007. 

PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE 

Po prywatyzacji i niemal całkowitej likwidacji regionalnych ciał odpowiedzialnych za poradnictwo 
(Arbeid en opleidingsbureaus – AOB), które współpracowały ze szkołami, fundusze państwowe 
zostały zaabsorbowane przez te ostatnie. Jako autonomiczne podmioty sformułowały one 
własne zasady i cele oraz same zapewniają i kontrolują treści usług poradnictwa. 
Przeprowadzane w szkołach inspekcje ukazują główny mechanizm zapewniania jakości 
poradnictwa. Jednak standardy są określone niezbyt szczegółowo. Inspektorat edukacji 
w rocznym raporcie publikuje krótkie ogólne oceny na podstawie wizytacji szkół. 
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Działające pod auspicjami Ministerstwa Spraw Socjalnych i Zatrudnienia ośrodki pracy 
i wynagrodzenia (CWI) dokonują oceny potrzeb szkoleniowych klientów korzystających 
z poradnictwa zawodowego, które jest zapewniane (za opłatą) przez wiele (prywatnych) 
agencji reintegracji. z usług tych korzystają przede wszystkim osoby poszukujące pracy, 
członkowie mniejszości etnicznych, a także młodzi ludzie, którzy na przykład przerywają 
naukę w szkole. 

PORADNICTWO ZAWODOWE W PROGRAMIE NAUCZANIA 
Celem jest włączenie elementów poradnictwa zawodowego i edukacyjnego do wszystkich 
przedmiotów w szkołach średnich ogólnokształcących i zawodowych. Chociaż poradnictwo 
jest obowiązkowe tylko w wyższych rocznikach szkoły średniej, wszystkie placówki 
umożliwiają uczniom uczestniczenie w lekcjach o poradnictwie zawodowym w czasie 
kształcenia na poziomie średnim. w kształceniu technicznym wszystkie dyscypliny 
zawodowe mają zarezerwowane miejsce na sektorowe poradnictwo zawodowe. Ustalenie 
treści poradnictwa należy do kompetencji szkoły.  

Jeśli chodzi o zawodowe szkoły średnie II stopnia, zaangażowane podmioty opracowały 
dokument Uczenie się, kariera i postawa obywatelska (Leren, loopbaan en burgerschap), 
który zawiera wskazówki dla instytucji o tym, jakie kompetencje zawodowe powinni zdobyć 
uczniowie i w jaki sposób wdrożyć je do programu nauczania.  

Kluczową kompetencją, jaką powinni zdobyć uczniowie, jest refleksja nad własnymi 
predyspozycjami, motywacjami i nawiązywaniem kontaktów. 

Miejsce praktyk w strukturze programu nauczania 

Od roku 2001 szkoły VMBO oferują dla III i IV klas programy kształcenia zawodowego 
obejmujące od 640 (80 dni) do 1280 godzin (160 dni) praktyk w firmach. Uczniowie 
otrzymują świadectwo, które daje im dostęp do kształcenia w szkole średniej II stopnia. 

INNE RODZAJE DZIAŁAŃ I  USŁUG PORADNICZYCH 

Kontakty ze światem zawodowym 

Praktyki, będące przygotowaniem do zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, mogą być 
organizowane w ramach przedmiotów wybranych przez władze szkoły (takich jak język 
holenderski lub technologie informacyjne i komunikacyjne) po konsultacji z władzami 
samorządowymi lub miejscowymi pracodawcami. Szkoły (i poszczególne branże) 
zapewniają uczniom zestawy umiejętności (w ramach krajowych działań na rzecz 
zatrudnienia), weryfikując otrzymane szkolenie nieformalne i formalne.  

We wszystkich trzech sektorach kształcenia na poziomie średnim wprowadzane są praktyki 
społeczne – (maatschappelijke stage) jako okres ochotniczej pracy uczniów. Wdrażaniu tej 
koncepcji mają sprzyjać wprowadzone od roku szkolnego 2008/09 zachęty finansowe dla 
szkół.  
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Usługi poradnictwa w szkole 

Ogólnie rzecz biorąc, szkoły oferują uczniom poradnictwo pierwszoplanowe i drugoplanowe. 
Wsparcie pierwszoplanowe prowadzi określony nauczyciel (mentor), a drugoplanowe – 
doradcy zawodowi (schooldekanen).  

Niemal wszystkie szkoły wyznaczają jednego lub kilku schooldekanen (członków grona 
pedagogicznego) do objęcia obowiązków nadzorującego (koordynatora) poradnictwa 
zawodowego. Każda szkoła sama wyznacza te obowiązki i podejmuje decyzje o  ilości 
czasu i zasobów do nich przypisanych. Większość szkół zatrudnia także doradcę, który 
skupia się na psychologicznych i społecznych problemach uczniów.  

 Usługi poradnictwa poza szkołą 

Usługi te określane są ogólnie jako wsparcie trzecioplanowe. Świadczy je kilka instytucji 
i zależą one zasadniczo od sytuacji na rynku. Istotną rolę w tej dziedzinie odgrywają 
tradycyjnie ośrodki poradnictwa w zakresie zatrudnienia i szkoleń (Arbeid en 
opleidingsbureaus – AOB), które pobierają opłaty za swoje usługi. Inne prywatne agencje 
reintegracji oferują doradztwo indywidualne. Placówki te zatrudniają wyspecjalizowane kadry 
– psychologów, doradców, doradców zawodowych i doradców do spraw reintegracji.  

Ośrodki pracy i wynagrodzenia (publiczne służby zatrudnienia) Ministerstwa Spraw 
Socjalnych i Zatrudnienia oferują programy reintegracji i planowania kariery, a także 
informacje na temat zatrudnienia i usług pomocy społecznej. Usługi te są skierowane przede 
wszystkim do osób dorosłych i szukających pracy. Placówki te zwiększają aktywność 
związaną z zapewnianiem wsparcia młodym ludziom, zapobiegając przerywaniu nauki 
w szkole.  

KWALIFIKACJE DORADCÓW 

W szkołach 

Niektórzy doradcy zawodowi (schooldekanen) odpowiedzialni za poradnictwo zawodowe, 
odebrali kierunkowe szkolenie w niepełnym wymiarze godzin, trwające 2 lata. Szkolenie to 
jest włączone do programu studiów w dziedzinie rozwoju zasobów ludzkich i można je odbyć 
na uniwersytetach nauk stosowanych. Inni schooldekanen ukończyli dwu- lub trzydniowe 
kursy bądź nie brali udziału w żadnych konkretnych szkoleniach.  

Główną instytucją świadczącą usługi poradnictwa w szkołach jest NVS-NVL. Jeden moduł 
trwa zazwyczaj 2 lub 3 dni.  

W Holandii ustanowiono standardy dla nauczycieli kształcenia zawodowego. Są one 
wyszczególnione w WET BIO (Ustawa o zawodach w edukacji z 2004 r.; zobacz strona 
internetowa www.lerarenweb.nl/lerarenweb-english.html). WET BIO zapowiada rejestrację 
i ustanowienie standardów jakości dla doradców zawodowych.  

W innych placówkach poradnictwa 

Kadry AOB i innych prywatnych agencji (psychologowie, doradcy, doradcy zawodowi 
i doradcy do spraw reintegracji) mają zazwyczaj ukończone studia wyższe w dziedzinie 
związanej z zarządzaniem karierą zawodową.  
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Stowarzyszenie Doradców Zawodowych (VBA) stworzyło podstawę rejestracji doradców 
i agentów. 

WSPÓŁPRACA MIĘDZY SZKOŁAMI, PRACODAWCAMI, RODZICAMI I 
INNYMI PODMIOTAMI 
Kwestie nauczania i pracy oraz szans zatrudnienia coraz częściej są przedmiotem 
współpracy między podmiotami na poziomie regionalnym. Struktury te istnieją też 
w szkołach średnich, ale tam większy nacisk kładzie się na strukturę opieki (absencja 
szkolna i przerywanie nauki). w zależności od sytuacji w regionie w działania te mogą być 
zaangażowane różne podmioty.  

DOSTĘP DO INFORMACJI NA TEMAT PORADNICTWA ZAWODOWEGO 

Kilka baz danych poświęconych jest strukturom informacyjnym. Projektowa Dyrekcja ds. 
Nauczania i Pracy koordynuje wszystkie bazy danych w jednym portalu: 
www.opleidingenberoep.nl. Portal ten zawiera informacje dotyczące nauki i pracy. Jego 
funkcjonowanie wspiera kilka „biur nauki i pracy” założonych na terenie całego kraju. Pomoc 
jest też udzielana przez infolinię, z której obywatele mogą za darmo uzyskać informacje na 
tematy związane z nauką lub pracą.  

Informacje gromadzone przez ośrodki pracy i wynagrodzenia są dostępne na stronie 
internetowej www.werk.nl, zawierającej narzędzia diagnostyczne (badające indywidualne 
zainteresowania), informacje o zawodach (w szczególności tendencje na rynku pracy 
i informacje o zarobkach), informacje na temat możliwości szkoleń oraz dostęp do ofert 
pracy w internetowej bazie danych.  

Przygotowano także plany udoskonalenia centrum wsparcia, z którym można było by się 
kontaktować telefonicznie, e-mailem, faksem i pocztą.  

Części takiej strony internetowej są połączone z portalem opleidingenberoep.  

Źródła internetowe 
Ministerstwo Edukacji: www.minocw.nl 
Strona internetowa Projektowanej Dyrekcji ds. Nauczania i Pracy: www.leren-werken.nl 
Portal Projektowanej Dyrekcji ds. Nauczania i Pracy: www.opleidingenberoep.nl 
Ośrodki pracy i wynagrodzenia: www.werk.nl 
Stowarzyszenie Doradców Zawodowych: www.nvs-nvl.nl 

Źródła 
1. Przegląd tematyczny (CEDEFOP). 
2. Raport krajowy (CEDEFOP). 
3. Ronald G. Sultana, Guidance policies in the knowledge society. Trends, challenges and 

responses across Europe (Zasady poradnictwa w społeczeństwie informacyjnym. 
Tendencje, wyzwania i reakcje na terenie Europy), raport podsumowujący CEDEFOP, 
seria CEDEFOP Panorama, 85, Luksemburg, Biuro Urzędowych Publikacji Wspólnot 
Europejskich, 2004. 
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4. Analiza tematyczna ETV i CEDEFOP Guidance and counselling for learning, career and 
employment (Poradnictwo i opieka psychologiczna w nauczaniu, karierze zawodowej 
i zatrudnieniu), dokument dostępny pod adresem: 
www.trainingvillage.gr/etv/Information_resources/NationalVet/Thematic. 

5. Eurybase, Eurydice. 
6. Career Guidance and Public Policy: Bridging the Gap (Poradnictwo zawodowe i polityka 

państwowa: wypełnianie luki), OECD 2004.  

 93





Irlandia 
 

IRLANDIA 

Rok szkolny 2007/08 

W Irlandii kształcenie jest obowiązkowe dla uczniów w wieku od 6 do 16 lat. Program 
nauczania szkoły podstawowej obejmuje 8 lat, a większość szkół umożliwia korzystanie 
z edukacji podstawowej dzieciom od 4 roku życia. Drugi poziom kształcenia trwa 5 lat. 
w ponad 70% szkół drugiego poziomu można po ukończeniu 3 pierwszych lat realizować 
dodatkowy opcjonalny rok, tzw. rok przejściowy (transition year – TY). 

Uczniowie zazwyczaj przechodzą na drugi stopień kształcenia w wieku 12 lat. Niższy cykl 
szkolnictwa średniego to 3-letni program, po którego zakończeniu uczniowie przystępują do 
niższego egzaminu państwowego (Junior Certificate). w ostatnich dwóch latach kształcenia 
drugiego stopnia uczniowie wybierają jeden z trzech wyższych programów – maturę 
(Established Leaving Certificate – LC), maturę zawodową (Leaving Certificate Vocational 
Programme – LCVP) lub maturę stosowaną (Leaving Certificate Applied – LCA). Każdy 
z tych programów kończy się egzaminem państwowym, który prowadzi do przyznania 
świadectwa maturalnego (Leaving Certificate). Możliwości związane z dalszą edukacją, 
kształceniem na poziomie wyższym i kursami szkoleniowymi zależą od wyników 
osiągniętych przez uczniów na egzaminie maturalnym. 

Każda szkoła, mająca w ofercie rok przejściowy, sama układa swój program zgodnie 
z ramowym programem nauczania ustalonym przez Departament Edukacji i Nauki. Działania 
w tym roku skupiają się na rozwijaniu umiejętności ogólnych, technicznych i akademickich 
oraz na rozwoju osobistym. Uczniowie mają możliwość realizowania wielu zainteresowań, 
nabywania doświadczeń zawodowych i brania udziału w pracy społecznej. w roku szkolnym 
2007/08 540 szkół drugiego stopnia miało w ofercie programy roku przejściowego, z których 
skorzystało ponad 27 tys. młodych ludzi. 

PODSTAWY PRAWNE I CELE KRAJOWE 
Część 9(c) Ustawy o edukacji z 1998 r. stanowi, że szkoły muszą zapewnić uczniom dostęp 
do odpowiedniego poradnictwa oraz pomagać im w podejmowaniu wyborów edukacyjnych 
i zawodowych. By pomóc placówkom w wywiązaniu się z obowiązków nakładanych przez 
ustawę, Departament Edukacji i Nauki przyznaje szkołom średnim dodatkowe godziny na 
potrzeby poradnictwa. Ich przydział dla każdej szkoły związany jest z liczbą zapisanych 
uczniów. 

PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE 

Inspektorat Departamentu Edukacji i Nauki ma prawny obowiązek kontrolowania jakości 
kształcenia w szkołach. Zasady te są wyszczególnione w części 13 Ustawy o edukacji 
z 1998 r. Do zadań inspektora należy ocena jakości szkół i ośrodków edukacyjnych, 
wspieranie szkół i nauczycieli oraz doradzanie ministrowi. Inspektorzy do spraw poradnictwa 
dokonują inspekcji i doradzają ministrowi w kwestiach związanych z poradnictwem. 
Bezpośredni wpływ na pracę inspektoratu mają także inne regulacje prawne, takie jak 
Ustawa o edukacji (i opiece społecznej) z 2000 r. Krajowe Centrum Poradnictwa w Edukacji 
(NCGE) to agencja Departamentu Edukacji i Nauki. Jego główną rolą jest wspieranie 
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i udoskonalanie działań w zakresie poradnictwa we wszystkich obszarach kształcenia. 
w 2004 r. NCGE przejęło zarządzanie Krajowym Forum Poradnictwa. Zostało ono powołane 
jako część programu działań irlandzkiej prezydencji w Unii Europejskiej w roku 2004. Była to 
wspólna inicjatywa Departamentu Edukacji i Nauki oraz Departamentu Przedsiębiorczości, 
Handlu i Zatrudnienia. w skład tego ciała weszło 34 przedstawicieli czynników decyzyjnych, 
doradców z sektora edukacyjnego i rynku pracy, trenerów osób pracujących w branży 
poradnictwa, pracodawców, związków zawodowych, menedżerów z branży oświatowej, 
rodziców i konsumentów. w październiku 2007 r. Forum opublikowało raport końcowy 
Poradnictwo w życiu – zintegrowana struktura poradnictwa całożyciowego w Irlandii (jest on 
dostępny na stronie internetowej www.nationalguidanceforum.ie).  

PORADNICTWO ZAWODOWE W PROGRAMIE NAUCZANIA 

W szkołach drugiego stopnia w Irlandii poradnictwo obejmuje 3 odrębne, ale powiązane ze 
sobą obszary rozwoju osobistego i społecznego, poradnictwa edukacyjnego i poradnictwa 
zawodowego. Ustawa o edukacji z 1998 r. (część 21) nakłada na szkoły obowiązek 
przygotowania planu szkolnego. Każda placówka powinna opracować plan poradnictwa 
będący częścią ogólnego planu. 

Niemal wszystkim szkołom drugiego stopnia Departament Edukacji i Nauki przyznaje 
dodatkowe godziny na potrzeby poradnictwa. Wyjątkiem są niektóre płatne szkoły prywatne, 
w których liczba uczniów nie przekracza 350. Dodatkowe godziny są przydzielane na 
podstawie liczby zapisanych uczniów i wynoszą od 8 do 55 tygodniowo. Usługi poradnictwa 
w szkołach są świadczone głównie przez doradców poradnictwa zawodowego .  

Programy nauczania z dodatkowym komponentem poradnictwa zawodowego  

Zawodowy wymiar świadectwa maturalnego ma podkreślać maturalny program zawodowy 
(Leaving Certificate Vocational Programme – LCVP). Program ten wszedł w życie w roku 
1994 jako odpowiedź na problemy, z jakimi borykał się irlandzki system edukacji w związku 
ze zmieniającym się środowiskiem pracy i biznesu. Łączy on akademickie walory matury ze 
szczególnym naciskiem na samodzielne uczenie się, innowację i przedsiębiorczość. Ten 
dwuletni program był dodatkowym elementem istniejącej oferty, odpowiadającym na 
zróżnicowane potrzeby uczniów wyższych cykli nauczania.  

Głównym celem LCVP jest przygotowanie młodych ludzi do dorosłego życia przez 
zapewnienie im kształcenia w najszerszym znaczeniu tego słowa, z uwzględnieniem 
umiejętności radzenia sobie i odnoszenia sukcesów w gwałtownie zmieniającym się 
środowisku. Jego uczestnicy są zachęcani do rozwijania umiejętności i kompetencji 
fundamentalnych zarówno w osiąganiu sukcesu akademickiego, jak i zawodowego. Silny 
nacisk LCVP na przygotowanie zawodowe jest osiągany przez włączanie przedmiotów 
maturalnych do grup przedmiotów zawodowych (Vocational Subject Groupings – VSG) 
i realizowanie dodatkowych kursów przygotowania do pracy i przedsiębiorczości, tzw. 
modułów łączących (Link Modules). w tworzeniu tych modułów biorą udział doradcy 
zawodowi. Pomagają oni uczniom w jak najlepszym wykorzystywaniu oferowanych 
możliwości oraz analizowaniu dostępnych opcji. Istnieją 2 moduły łączące.  

Pierwszy to „przygotowanie do świata zawodowego”. Umożliwia on uczniom analizowanie 
i sprawdzanie lokalnych możliwości zatrudnienia oraz rozwijanie umiejętności potrzebnych 
przy szukaniu pracy, jak pisanie listów, prezentacja CV i techniki rozmów kwalifikacyjnych. 
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Uczniowie mogą w praktyczny sposób zapoznać się ze światem zawodowym lub 
towarzyszyć w pracy osobie zatrudnionej w interesującej ich dziedzinie. 

Drugi moduł łączący to „kształcenie na rzecz przedsiębiorczości”. Zazwyczaj uczniowie 
biorący udział w tym module uczestniczą w organizowaniu wizyt w miejscowych firmach 
i przedsięwzięciach społecznych, spotkaniach i rozmowach z przedsiębiorcami w ich miejscu 
pracy i w szkole, planowaniu i podejmowaniu działań mających umacniać wiarę w siebie, 
kreatywność i inicjatywę oraz rozwijać umiejętności pracy w grupie, komunikacji i obsługi 
komputera. 

Matura stosowana (LCA) to 2-letni program maturalny przygotowany dla uczniów, którzy 
chcą wziąć udział w praktycznym programie, kładącym silny nacisk na przygotowanie 
zawodowe. Oprócz nabywania doświadczeń zawodowych uczniowie biorą udział w module 
„przygotowania i poradnictwa zawodowego”. Moduł ten, realizowany przez szkolnego 
doradcę zawodowego, wspiera rozwój zawodowy młodych ludzi przez zwiększanie 
świadomości własnych zainteresowań i uzdolnień, rozwijanie umiejętności potrzebnych przy 
szukaniu pracy, sprawdzanie szans zawodowych, edukacyjnych i szkoleniowych oraz 
obmyślanie indywidualnych ścieżek kariery. 

Jednym z celów roku przejściowego (TY) jest rozwój umiejętności związanych z pracą 
zawodową. Uczniom zapewnia się możliwość lepszego poznania świata poza szkołą. Wielu 
uczestników TY podejmuje pracę, towarzyszy w pracy przedstawicielom różnych zawodów 
lub zakłada minifirmy.  

INNE RODZAJE DZIAŁAŃ I  USŁUG PORADNICZYCH 

Usługi poradnictwa poza szkołą 

Youthreach to inicjatywa dla młodych ludzi w wieku 15-20 lat, którzy zakończyli naukę 
w szkole. Program jest finansowany przez Departament Edukacji i Nauki oraz Departament 
Przedsiębiorczości, Handlu i Zatrudnienia z pomocą Europejskiego Funduszu Społecznego 
i stanowi część Narodowych Planów Rozwoju na lata 2000-2006 oraz 2007-2013. 
Departament Edukacji i Nauki prowadzi te działania poprzez ośrodki edukacji, którymi 
zarządzają Komisje Kształcenia Zawodowego (www.ivea.ie). Program Youthreach jest także 
realizowany w ramach sieci 45 społecznych ośrodków szkoleniowych finansowanych przez 
FÁS (Krajowy Urząd Szkoleń i Zatrudnienia) i 10 „warsztatów sprawiedliwości”, również 
finansowanych przez FÁS (www.fas.ie) oraz Departament Sprawiedliwości, Równości 
i Reformy Prawa. Podobny program osadzony w innym środowisku kulturowym oferują 
ośrodki szkoleniowe dla podróżujących osób starszych (Senior Traveller Training Centres). 
w całym kraju działają 33 takie placówki (www.sttc.ie). 

Dorosłe osoby uczące się, które chcą mieć dostęp do informacji na temat kursów 
edukacyjnych, mogą korzystać z usług poradnictwa, oferowanych przez Inicjatywę 
Poradnictwa Edukacyjnego dla Dorosłych (Adult Educational Guidance Initiative – AEGI). 
Służby te, finansowane przez Departament Edukacji i Nauki, a zarządzane przez NCGE, 
powstały w 2002 r. AEGI realizuje obecnie w całym kraju 38 projektów, których celem jest 
świadczenie wysokiej jakości usług poradnictwa edukacyjnego dla dorosłych uczestników 
kształcenia zawodowego. 
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Dostępne są także inne programy edukacyjne przeznaczone dla dorosłych i społeczności 
lokalnych, takie jak Plan możliwości (Opportunities Scheme – VTOS) oraz programy 
przeciwdziałające analfabetyzmowi.  

KWALIFIKACJE DORADCÓW 
Doradcy zawodowi w szkołach drugiego poziomu to wykwalifikowani nauczyciele, którzy 
ukończyli podyplomowe szkolenie zawodowe w zakresie poradnictwa. Kursy poradnictwa 
znajdują się w ofercie kilku irlandzkich uniwersytetów. Niektóre odbywają się w pełnym 
wymiarze godzin i trwają rok akademicki, a inne – w niepełnym wymiarze godzin – 2 lata. 
Ukończenie odpowiednich kursów prowadzi do zdobycia dyplomu z dziedziny poradnictwa 
na siódmym lub ósmym poziomie krajowej struktury kwalifikacji, tytułu magistra poradnictwa 
lub magistra pedagogiki, w której poradnictwo jest głównym modułem. 

Większość doradców zawodowych należy do Instytutu Doradców Zawodowych (Institute of 
Guidance Counsellors – IGC). IGC to ciało reprezentujące ponad 1200 doradców ze szkół 
drugiego stopnia, kolegiów trzeciego stopnia, służb poradnictwa dla dorosłych, doradców 
prywatnych i innych. Departament Edukacji i Nauki finansuje IGC w zakresie ustawicznego 
rozwoju zawodowego jego członków. Doskonalenie zawodowe jest organizowane na 
szczeblu oddziałów lokalnych i poprzez doroczną konferencję.  

WSPÓŁPRACA MIĘDZY SZKOŁAMI, PRACODAWCAMI, RODZICAMI I 
INNYMI PODMIOTAMI 

W 2001 r. wprowadzono w życie nową 3-letnią Inicjatywę na rzecz Poprawy Poradnictwa 
(Guidance Enhancement Initiative – GEI), która miała bazować na poradnictwie obecnie 
zapewnianym w szkołach. w ramach tej inicjatywy zachęcano szkoły do ubiegania się 
o uczestnictwo w GEI przez podawanie propozycji, dotyczących realizacji jednego lub kilku 
z poniższych zadań: 

• umacnianie i promowanie łączności między szkołami a gospodarką, lokalnymi 
podmiotami i społecznością; 

• zwiększanie liczby osób wybierających przedmioty ścisłe w wyższym cyklu nauczania;  

• zwiększanie wskaźników pozostawania w szkole oraz zapobieganie przerywaniu nauki. 

W GEI uczestniczyło ponad 170 szkół. Każdej z nich przyznano dodatkowe godziny na 
poradnictwo, by mogły wprowadzić swoje propozycje w życie. Szkoły wciąż otrzymują 
przydział dodatkowych godzin. 

W 2005 r. Departament Edukacji i Nauki wydał wytyczne, które miały pomagać szkołom 
w zapewnianiu odpowiedniego poradnictwa wszystkim uczniom. Wytyczne te podkreślały 
konieczność oferowania poradnictwa w kontekście całej szkoły i angażowania w tworzenie 
szkolnych planów poradnictwa wszystkich zainteresowanych członków grona 
pedagogicznego, rodziców, uczniów i przedstawicieli społeczności lokalnych, zwłaszcza 
miejscowych firm i innych podmiotów.  
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DOSTĘP DO INFORMACJI NA TEMAT PORADNICTWA ZAWODOWEGO 
Wszystkie szkoły mają obecnie szerokopasmowy dostęp do Internetu. Dostęp do technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych do celów poradnictwa jest uznawany za podstawowy 
element programu poradnictwa.  

Departament Edukacji i Nauki finansuje Qualifax, krajową bazę danych dla osób 
zainteresowanych dalszym i wyższym kształceniem oraz kursami szkoleniowymi. Zarządza 
nią Krajowy Urząd Kwalifikacji (National Qualifications Authority of Ireland), który udoskonala 
bazę, tak by zawierała informacje o zawodach i ścieżkach kształcenia dla osób szukających 
informacji o uczeniu się przez całe życie i dostępnych szkoleniach. Na witrynie urzędu 
(www.qualifax.ie) umieszczone są linki do innych stron internetowych i usług związanych 
z tą tematyką. 

Drogowskazy kariery (Career Directions) to opracowany przez FÁS interaktywny program 
multimedialny, który udostępnia dorosłym i młodzieży wszechstronne i aktualne informacje 
na temat około 700 zawodów. Zawiera samodzielnie układany wykaz zainteresowań, który 
pomaga dopasować osoby do potencjalnie odpowiednich zawodów. Program ten jest 
dostępny w wersji internetowej (www.careerdirections.ie) oraz na płytach CD-ROM.  

Źródła internetowe 

Wskazówki dla szkół drugiego stopnia na temat skutków części 9(c) Ustawy o edukacji 
z 1998 r. w odniesieniu do dostępu uczniów do odpowiednich usług poradnictwa, 
Inspektorat, Departament Edukacji i Nauki (opublikowane w 2005 r.) – dostępne w dziale 
Raporty i publikacje (Reports and Publications) na stronie internetowej www.education.ie. 

Analiza poradnictwa w szkołach drugiego stopnia, Inspektorat, Departament Edukacji i Nauki 
(opublikowane w 2006 r.) – dostępne w dziale Raporty i publikacje na stronie internetowej 
www.education.ie. 

Guidance for Life – An Integrated Framework for Lifelong Guidance in Ireland (Poradnictwo 
w życiu – zintegrowana struktura poradnictwa całożyciowego w Irlandii), Krajowe Forum 
Poradnictwa (opublikowane w 2007 r.) – dostępne na stronie internetowej 
www.nationalguidanceforum.ie. 
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Rok szkolny 2007/08 

Kształcenie jest obowiązkowe dla uczniów w wieku od 6 do 16 lat. Kształcenie odbywa się 
w ramach jednolitej struktury (grunnskóli), bez podziału na poziom szkoły podstawowej 
i średniej i stopnia. Kluczowym momentem dla poradnictwa jest zakończenie edukacji 
obowiązkowej. Uczniowie mają możliwość kontynuowania nauki w szkołach średnich II 
stopnia, ogólnokształcących lub zawodowych. Warunki dostępu różnią się w zależności od 
wybranej ścieżki.  

PODSTAWY PRAWNE I CELE KRAJOWE 
Kształcenie obowiązkowe reguluje Ustawa o szkolnictwie obowiązkowym z 1995 r. (Lög um 
grunnskóla). Głosi ona, że za działalność szkół na tym poziomie edukacji odpowiedzialne są 
władze lokalne. 

Ministerstwo Edukacji, Nauki i Kultury publikuje wytyczne do krajowego programu nauczania 
(NCG), które mają zapewnić osiągnięcie szczegółowych celów, koniecznych do 
wprowadzenia w życie przepisów Ustawy o szkolnictwie obowiązkowym. Zgodnie z nią 
każda szkoła musi opracować zasady działania oparte na NCG, uwzględniając swoją 
sytuację i specyfikę. 

Ustawa nakłada na samorządy obowiązek zapewnienia młodym ludziom poradnictwa 
zawodowego. Aby pomóc uczniom w podejmowaniu decyzji dotyczących ścieżek 
edukacyjnych i zawodowych, wszystkie szkoły muszą udzielać im porad i informacji na temat 
szkoleń i możliwości zawodowych.  

Wzrost znaczenia uczenia się przez całe życie postawił przed poradnictwem zawodowym 
nowe wyzwania. w 1998 r. Ministerstwo Edukacji opublikowało raport, w którym podkreślono 
szczególne znaczenie działań na rzecz poprawy dostępu do informacji i usług poradnictwa 
zawodowego oraz do nowych technologii informatycznych dla wszystkich obywateli. Do 
wyzwań tych należy także aktualizacja umiejętności i kwalifikacji doradców. 

PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE 
Odpowiedzialność za edukację i usługi w zakresie poradnictwa zawodowego ponoszą 
wspólnie Ministerstwo Edukacji, Nauki i Kultury oraz Ministerstwo Spraw Socjalnych. Ważną 
rolę w rozwijaniu tych usług odgrywają także inne podmioty, takie jak władze samorządowe, 
specjaliści w tej dziedzinie, organizacje pracodawców oraz Stowarzyszenie na rzecz 
Poradnictwa Edukacyjnego i Zawodowego (Félag náms- og starfsráðgjafa – http://fns.is).  

W sektorze zatrudnienia sieć służb państwowych nadzorowanych przez Ministerstwo Spraw 
Socjalnych (Departament Pracy) dostarcza informacji i udziela porad osobom szukającym 
pracy, osobom ze specjalnymi potrzebami (niepełnosprawnym) i innym grupom, czasami we 
współpracy z władzami lokalnymi, szkołami lub ośrodkami uczenia się przez całe życie.  
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PORADNICTWO ZAWODOWE W PROGRAMIE NAUCZANIA 
Zgodnie z wytycznymi do krajowego programu nauczania poradnictwo zawodowe może być 
elementem obowiązkowego przedmiotu „umiejętności życiowe”, a także wejść w skład 
innych przedmiotów nieobowiązkowych. Zgodnie z zaleceniami każda szkoła tworzy własny 
program, w którym musi przedstawić szczegółowo sposoby świadczenia poradnictwa 
zawodowego. „Umiejętności życiowe” to przedmiot obowiązkowy w klasach IV-X kształcenia 
obowiązkowego (jedna lekcja w tygodniu). Ma on pomóc uczniom w rozwijaniu umiejętności 
społecznych i osobistych, szacunku dla samych siebie i innych ludzi oraz rozbudzić 
inicjatywę, kreatywność i zdolności do przystosowania się do zmiennego środowiska, 
a także wyzwań stawianych przez życie w społeczeństwie.  

Częścią kształcenia obowiązkowego są przedmioty obieralne. Ustalenie i zdefiniowanie ich 
celów należy do obowiązków szkół. w ich gestii leży ponadto układanie planów lekcji, 
sporządzanie list omawianych zagadnień oraz decyzje o sposobie oceniania, a także 
przekazanie tych planów uczniom i ich rodzicom, po uzyskaniu akceptacji władz lokalnych. 
Poszczególne szkoły na przedmioty obieralne muszą przeznaczyć do 30% godzin 
lekcyjnych w klasach VIII-X, zapewniając uczniom możliwość wyboru przedmiotów 
i zakresów zajęć. Dzięki takiej swobodzie poszczególni uczniowie mają szansę na 
dostosowanie kształcenia do własnych potrzeb i uwzględnienia w nauce tego, czym się 
interesują i jak chcą zaplanować swoją przyszłość we współpracy z rodzicami, 
nauczycielami i doradcami edukacyjnymi. w ostatnim roku kształcenia obowiązkowego 
dostępne są różne przedmioty opcjonalne, o wyborze których może zdecydować uczeń wraz 
z rodzicami i nauczycielami, aby uzyskać najlepsze dla siebie rozwiązania edukacyjne.  

Przedmioty obieralne dostępne w klasach VIII-X można podzielić na 3 grupy. Pierwsza to 
przedmioty systematycznie przygotowujące uczniów do kształcenia akademickiego 
w szkołach średnich. Do drugiej należą przedmioty związane z przygotowaniem do kariery 
zawodowej lub do dalszej nauki w zakresie sztuki lub technologii. Trzecia to przedmioty, 
dzięki którym uczniowie mogą poszerzać horyzonty lub nadać większy sens swojemu życiu. 

Miejsce praktyk w strukturze programu nauczania 

Zgodnie z regulacjami prawnymi dotyczącymi przedmiotów obieralnych w kształceniu 
obowiązkowym (nr 387/1996) szkoły we współpracy z zainteresowanymi uczniami i ich 
rodzicami mogą nadać status przedmiotu obieralnego praktykom lub szkoleniom 
zawodowym.  

INNE RODZAJE DZIAŁAŃ I  USŁUG PORADNICZYCH 

Kontakty ze światem zawodowym 

Kontakty te są regulowane przez władze samorządowe oraz szkoły i różnią się 
w poszczególnych szkołach. Mają one miejsce na poziomie szkoły średniej i stopnia, przede 
wszystkim w IX i X klasie. 

Usługi poradnictwa w szkołach 

Doradca pracujący w środowisku szkolnym pełni 4 główne funkcje: prewencyjną (badanie, 
kierowanie do innych służb, propozycje zmian organizacyjnych i poradnictwo); 
terapeutyczną (pomoc w poszukiwaniu rozwiązań problemów osobistych, które 
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uniemożliwiają uczniom korzystanie w pełni z doświadczeń szkolnych i utrudniają ich 
rozwój); informacyjną (gromadzenie i rozpowszechnianie informacji dotyczących możliwości 
edukacyjnych i zawodowych, indywidualnie lub grupowo, dzięki szkolnym programom 
poradnictwa) oraz rozwojową (indywidualne poradnictwo, mające na celu ułatwienie uczniom 
refleksji nad wynikami szkolnymi i zainteresowaniami zawodowymi oraz pomoc 
w uświadomieniu sobie, w jaki sposób uwzględniać te elementy w wyborach edukacyjnych 
i planach zawodowych).  

Wszystkie szkoły na poziomie obowiązkowym mają dostęp do doradców, zatrudnionych na 
pełny lub niepełny etat. w niektórych przypadkach jeden doradca jest odpowiedzialny za 
poradnictwo w kilku placówkach. Na terenach wiejskich na cały region przypada zazwyczaj 
jeden doradca, pracujący w wielu małych szkołach. 

Usługi poradnictwa poza szkołą 

Usługi informacji i poradnictwa oferowane w ramach państwowych służb zatrudnienia nie są 
przeznaczone dla uczniów objętych kształceniem obowiązkowym. 

KWALIFIKACJE DORADCÓW 
Poziom kwalifikacji doradców jest określony jedynie dla doradców pracujących w szkołach 
średnich II stopnia (muszą mieć ukończone studia wyższe w dziedzinie poradnictwa 
edukacyjnego i doświadczenie pedagogiczne w szkole średniej II stopnia). Doradcy 
pracujący w szkołach na poziomie kształcenia obowiązkowego mogą mieć ukończone studia 
pedagogiczne, socjologiczne lub psychologiczne. w dużych szkołach wymaga się 
ukończenia specjalistycznych studiów w dziedzinie poradnictwa, a w mniejszych placówkach 
funkcję tę mogą pełnić nauczyciele lub inni pracownicy szkoły.  

Na wydziale socjologii Uniwersytetu Islandzkiego można odbyć studia magisterskie 
w zakresie poradnictwa edukacyjnego. Trwają one 9 miesięcy i otrzymuje się za nie 34 
punkty (jeden punkt odpowiada 40-60 godzinom zajęć). Co roku na studia te przyjmowanych 
jest 12 studentów z tytułem licencjata pedagogiki, psychologii lub z dziedziny pokrewnej.  

Doradcy pracujący w sektorze zatrudnienia mogą uczestniczyć w trwającym 5 semestrów 
kursie korespondencyjnym, organizowanym wspólnie przez Ministerstwo Edukacji, Nauki 
i Kultury oraz Ministerstwo Spraw Socjalnych. Dostępne są też ustawiczne programy 
szkoleniowe w formie szkoleń zagranicznych w ramach programów europejskich, kursów 
(program Akademia) lub na przykład wizyt studyjnych.  

W sektorze zatrudnienia na szczeblu centralnym określono standardy jakości dla doradców.  

WSPÓŁPRACA MIĘDZY SZKOŁAMI, PRACODAWCAMI, RODZICAMI I 
INNYMI PODMIOTAMI 
Przepisy prawne zachęcają szkoły i inne podmioty danej społeczności do podejmowania 
współpracy. Rodziców zaprasza się do uczestniczenia w zajęciach szkolnych (zwłaszcza za 
pośrednictwem poradnictwa kierowanego do rodziców). Władze samorządowe zatrudniają 
w szkołach na poziomie obowiązkowym doradców, którzy mogą organizować szkolenia 
i wizyty studyjne we współpracy z firmami i innymi instytucjami. w wielu szkołach istnieje też 
forma wspólnej nauki, w którą angażowani są zwłaszcza absolwenci. 
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DOSTĘP DO INFORMACJI NA TEMAT PORADNICTWA ZAWODOWEGO 
Wybrane ministerstwa, partnerzy społeczni i przedstawiciele szkół realizują wspólnie kilka 
projektów, w tym internetowe bazy danych, zawierające informacje na temat ścieżek 
edukacyjnych i zawodowych. Na przykład na stronie internetowej www.mennt.is znajduje się 
interaktywny program na temat dostępnych ścieżek edukacyjnych, m.in. kształcenia przez 
całe życie. Inny projekt (www.idan.is) skupia się na możliwościach istniejących na rynku 
pracy. 

Państwowe służby zatrudnienia dysponują pracowniami wyposażonymi w komputery, które 
zapewniają dostęp do informacji na temat ofert szkoleń itp.  

Źródła internetowe 

www.frae.is  

www.mimir.is  

www.nordvux.net  

www.fns.is  

www.raf.is  

www.mennt.is  

www.idan.is  

www.menntamalaraduneyti.is  

Źródła 

1. Raport krajowy (CEDEFOP). 

2. Ronald G. Sultana, Guidance policies in the knowledge society. Trends, challenges and 
responses across Europe (Zasady poradnictwa w społeczeństwie informacyjnym. 
Tendencje, wyzwania i reakcje na terenie Europy), raport podsumowujący CEDEFOP, 
seria CEDEFOP Panorama, 85, Luksemburg, Biuro Urzędowych Publikacji Wspólnot 
Europejskich, 2004. 

3. Eurybase, Eurydice. 

4. Náms- og starfsráðgjöf, Skýrsla starfshóps, Reykjavík, 2007. 
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LIECHTENSTEIN 

Rok szkolny 2007/08 

Kształcenie jest obowiązkowe dla uczniów w wieku od 6 do 15 lat. Obejmuje 5-letnią szkołę 
podstawową (Primarschule) i pierwszy poziom szkoły średniej (Sekundarstufe I), trwający 3 
lata w przypadku Gymnasium lub 4 lata w przypadku Oberschule i Realschule. w zależności 
od szkoły uczniowie kontynuują naukę w szkole średniej II stopnia (kształcenie ogólne 
w Gymnasium – Sekundarstufe II lub zawodowe w innych szkołach). 

PODSTAWY PRAWNE I CELE KRAJOWE 

Akty prawne:  

• Ustawa o kształceniu zawodowym z 7 lipca 1976 r. (od 1 sierpnia 2008 r. obowiązuje 
wersja poprawiona) – www.gesetze.li/get_pdf.jsp?PDF=1976055.pdf  

• Rozporządzenie o kształceniu zawodowym (wchodzi w życie 1 września 2008 r.) 

Cele krajowe/bieżące debaty:  

Reforma szkół średnich planowana na początek roku szkolnego 2009/10 prawdopodobnie 
będzie miała też wpływ na poradnictwo zawodowe w edukacji obowiązkowej. 

PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE 

• Ministerstwo Edukacji (Regierung, Ressort Bildung) 

• Urząd Szkoleń i Poradnictwa Zawodowego (Amt für Berufsbildung und 
Berufsberatung) 

• Urząd Edukacji (Schulamt) 

PORADNICTWO ZAWODOWE W PROGRAMIE NAUCZANIA 

Wśród celów przedmiotu „umiejętności życiowe”, należącego do programu nauczania 
Sekundarstufe I, znajduje się między innymi przygotowanie uczniów do dokonania wyboru 
ścieżki kariery – rozwijające zdolności do oceny własnych potrzeb i umiejętności zgodnie 
z wymogami i specyfiką świata zawodowego. Uczniowie muszą umieć zaplanować swoją 
ścieżkę edukacyjną i zawodową.  

Przygotowanie do wyboru ścieżki kariery w ramach przedmiotu „umiejętności życiowe” 
odbywa się w VIII i IX klasie (uczniowie szkół średnich w wieku 14-15 lat). w tym okresie 
szkoły blisko współpracują z Ośrodkiem Poradnictwa Zawodowego. 

Miejsce praktyk w strukturze programu nauczania 

Do dziś praktyki nie zostały włączone do programu nauczania w kształceniu obowiązkowym. 
Po rewizji przepisów szkolnictwa, w związku z reformą szkół średnich (zobacz wyżej), 
praktyki w przyszłości będą się odbywały w IX klasie.  
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W nieobowiązkowej X klasie (Freiwilliges 10. Schuljahr) praktyki są częścią programu 
nauczania przedmiotów „most do przyszłości” (Zukunftsbrücke) i „klasa pracująca” 
(Werkklasse). w ramach przedmiotu Zukunftsbrücke można spędzić 1 dzień w tygodniu 
(środę) na stażu w firmie. Przewidziane są 4 okresy praktyk, każdy trwający 7 tygodni. 
Przedmiot Werkklasse ma wymiar zdecydowanie praktyczny: przez 19 tygodni 2 dni 
w tygodniu poświęcane są na praktyki w firmach, a przez 22 tygodnie realizuje się projekty, 
podstawowe szkolenia i staże. Uczestniczą w nich uczniowie w wieku 16 -17 lat. 

INNE RODZAJE DZIAŁAŃ I  USŁUG PORADNICZYCH 

Kontakty ze światem zawodowym 

Praktyki (Schnupperlehren), trwające od 2 do 5 dni, są organizowane dla uczniów od VIII 
klasy, w wieku od 14 lat. Mają one na celu dostarczenie młodym ludziom obiektywnej 
i kompletnej wizji danego zawodu, a także możliwości praktykowania go w celu ułatwienia 
przyszłego wyboru kariery. Młodzież w wieku 14 lat i starsza może być zatrudniana na krótki 
okres. w czasie praktyk uczniowie pozostają pod nadzorem swojego nauczyciela. 

Usługi poradnictwa w szkołach 

W szkołach nie prowadzi się usług poradnictwa. 

Usługi poradnictwa poza szkołą 

Na szczeblu krajowym usługi poradnictwa zawodowego świadczone pod auspicjami 
Ministerstwa Edukacji są dostępne dla każdego, kto potrzebuje informacji i porad 
w kwestiach zawodowych. Służby te świadczą usługi poradnictwa i opieki psychologicznej 
uczniom objętym kształceniem obowiązkowym w zakresie wyboru ścieżki kariery oraz 
innych aspektów związanych z poradnictwem. Doradcy zajmujący się tymi usługami mogą 
działać w szkołach. 

KWALIFIKACJE DORADCÓW 

Doradcą zawodowym można zostać na kilka sposobów:  

• studia uniwersyteckie w dziedzinie psychologii ze specjalizacją doradcy 
zawodowego. 

• licencjat z psychologii, np. na Hochschule für Angewandte Psychologie w Zurychu, 
oraz specjalizacja (magister lub magister studiów zaawansowanych). 

• licencjat w dziedzinie innej niż psychologia (edukacja, ekonomia itp.) oraz magister 
studiów zaawansowanych, np. na Hochschule für Angewandte Psychologie 
w Zurichu. 

WSPÓŁPRACA MIĘDZY SZKOŁAMI, PRACODAWCAMI, RODZICAMI I 
INNYMI PODMIOTAMI 

W procesie dokonywania wyboru ścieżki kariery istnieje nieformalna współpraca między 
szkołami, nauczycielami, rodzicami, pracodawcami i doradcami zawodowymi (np. poprzez 
dni/wieczory informacyjne itp.). 
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DOSTĘP DO INFORMACJI NA TEMAT PORADNICTWA ZAWODOWEGO 

Urząd Szkolenia Zawodowego i Ośrodek Poradnictwa Zawodowego udzielają informacji 
przez biuletyny, poradnictwo indywidualne, dokumentację (katalogi dotyczące zawodów), 
imprezy informacyjne, dwudniowe seminaria na temat wyboru studiów i ścieżki kariery, 
stronę internetową itp. 

Źródła internetowe 

www.llv.li/amtsstellen/llv-abb-home.htm  

www.llv.li/amtsstellen/llv-sa-home.htm  

www.llv.li/amtsstellen/llv-aiba-home.htm  

Źródła 

1. Eurybase, Eurydice 

Krajowe Centrum Eurodoradztwa 

Agentur  
Nationalagentur Lebenslanges Lernen LLP  
LEONARDO DA VINCI  
Dipl. Ing. Stefan A. Sohler, MBA  
Leiter Leonardo da Vinci  
Postgebäude  
Postplatz 2 / PF 22  
FL-9494 Schaan  
Tel.: +423/236 72 23  
Faks: +423/236 72 24  
E-mail: stefan.sohler@aiba.llv.li  
www.aiba.llv.li  
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Litwa 

LITWA 
Rok szkolny 2007/08 

Kształcenie jest obowiązkowe dla uczniów w wieku od 7 do 16 lat. Dzieci rozpoczynają 
edukację w wieku 6 lub 7 lat. Program 4-letniego kształcenia wstępnego realizują 
przedszkola, szkoły podstawowe i inne placówki. Edukacja wstępna ma doprowadzić do 
dojrzałości moralnej, kulturowej i społecznej, ma dać podstawy umiejętności czytania 
i pisania oraz przygotować do dalszej nauki zgodnie z programem. Program kształcenia 
wstępnego obejmuje 4 lata (klasy I-IV). Wraz z jego zakończeniem uczeń zalicza edukację 
wstępną.  

Po ukończeniu edukacji wstępnej dzieci w wieku 10-11 lat realizują podstawowy program 
kształcenia w gimnazjach, szkołach średnich, podstawowych, młodzieżowych, zawodowych 
i innych. Celem tej edukacji jest ukształtowanie w uczniu dojrzałości moralnej, społecznej, 
kulturowej i obywatelskiej, zapewnienie mu ogólnej umiejętności czytania i pisania, 
podstawowej znajomości nowoczesnych technologii, umocnienie świadomości narodowej, 
pogłębienie umiejętności podejmowania decyzji i dokonywania wyborów oraz zachęcenie do 
kontynuowania nauki. Program edukacji podstawowej obejmuje 6 lat (klasy V-X). Wraz 
z jego zakończeniem uczeń uzyskuje wykształcenie podstawowe. 

Osoby, które mają wykształcenie podstawowe i ukończyły 14 lat, mogą rozpocząć 
kształcenie zawodowe. Po zaliczeniu programu kształcenia zawodowego i/lub zdaniu 
egzaminów kwalifikacyjnych uczeń zyskuje wstępne kwalifikacje zawodowe i/lub kończy 
edukację podstawową. 

PODSTAWY PRAWNE I CELE KRAJOWE 
Ustawa o edukacji (Švietimo įstatymas, 2003) głosi, że informacje zawodowe i usługi 
poradnictwa obejmują informowanie i doradztwo na temat możliwości edukacyjnych 
(programy nauczania szkolnictwa zawodowego i wyższego), kształcenia w innych 
państwach oraz szans zatrudnienia na litewskim rynku pracy. Usługi te są świadczone 
w szkołach, ośrodkach informacyjnych, biurach poradnictwa i giełdach pracy, zgodnie 
z regulacjami Ministra Edukacji i Nauki oraz Ministra Ubezpieczeń Społecznych i Pracy.  

Wymagania dotyczące usług informacji zawodowej i poradnictwa (Profesinio informavimo ir 
konsultavimo paslaugų teikimo reikalavimų aprašas, 2005) zostały zaakceptowane przez 
Ministra Edukacji i Nauki oraz Ministra Ubezpieczeń Społecznych i Pracy. Dokument ten 
wymienia główne instytucje zajmujące się informacją zawodową i usługami poradnictwa 
wraz z pełnionymi przez nie funkcjami. Są to: szkoły ogólnokształcące, szkoły zawodowe, 
punkty informacji zawodowej i ośrodki poradnictwa zawodowego. Instytucjami 
odpowiedzialnymi za koordynację tych usług są Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz 
Ministerstwo Ubezpieczeń Społecznych i Pracy. Za tworzenie poradników i szkolenie 
doradców odpowiadają: Litewskie Centrum Informacji Młodzieżowej i Kreatywności 
Technicznej, Urząd Szkoleń Litewskiego Rynku Pracy i Litewska Giełda Pracy (Lietuvos 
darbo birža). 

Ustawa o edukacji zawodowej z 2007 r. (Profesinio mokymo įstatymas) głosi, że 
poradnictwo zawodowe jest integralną częścią systemu kształcenia zawodowego. Usługi 
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poradnictwa świadczone są przez szkoły ogólnokształcące, szkoły zawodowe, ośrodki 
poradnictwa zawodowego i giełdy pracy – zgodnie z porządkiem przyjętym przez 
Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ministerstwo Ubezpieczeń Społecznych i Pracy. 
Planowanie, organizacja i zarządzanie poradnictwem zawodowym leży w gestii władz 
samorządowych. Ustawa określa także rolę partnerów społecznych w poradnictwie 
zawodowym.  

W 2003 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ministerstwo Ubezpieczeń Społecznych i Pracy 
przyjęły wspólną strategię poradnictwa zawodowego (Profesinio orientavimo strategija), 
a w kolejnym roku jej plan działania (poprawki w 2005 r.). Celem tej strategii jest 
rozszerzenie systemu poradnictwa i odpowiednich usług zgodnie z rozwojem ekonomicznym 
i potrzebami indywidualnymi. Plan działania zakłada stworzenie ram prawnych, zbudowanie 
potrzebnej infrastruktury, opracowanie systemu szkoleń dla doradców, udoskonalenie 
metodologii oraz poprawę systemu finansowania. Strategię poradnictwa zawodowego 
wdrożono w latach 2005-2008, wykorzystując fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Na 
szczeblu krajowym Ministerstwo Edukacji i Nauki wraz z partnerami, czyli Litewskim 
Centrum Informacji Młodzieżowej i Kreatywności Technicznej, Urzędem Szkoleń Litewskiego 
Rynku Pracy oraz Centrum Technologii Informacyjnych w Edukacji zrealizowało 2 
powiązane ze sobą projekty: „Opracowanie i wdrożenie systemu poradnictwa zawodowego” 
oraz „Rozwój i doskonalenie sytemu otwartych informacji, opieki psychologicznej 
i poradnictwa (AIKOS)”. Biorąc za podstawę te programy, opracowano regulacje prawne 
(rekomendacje normatywne i metodologiczne) ważne dla informacji i poradnictwa 
zawodowego (standardy prowadzenia informacji zawodowej, standardy poradnictwa 
zawodowego itp.) oraz różne programy szkoleniowe i metodologię dla praktyków 
poradnictwa (doradcy zawodowi, nauczyciele, nauczyciele poradnictwa zawodowego, 
pedagodzy społeczni, psycholodzy szkolni i doradcy zawodowi). w ramach powyższych 
programów edukacyjnych przeszkolono 1800 nauczycieli szkół ogólnokształcących 
i zawodowych, 1280 doradców zawodowych, 480 pedagogów społecznych i szkolnych 
psychologów, 30 pracowników punktów informacji zawodowej (CIP) oraz 10 ekspertów do 
spraw jakości poradnictwa zawodowego. w celu zaspokojenia potrzeb różnych grup 
docelowych powstała nowa wersja portalu systemu otwartych informacji, opieki 
psychologicznej i poradnictwa (AIKOS; www.aikos.smm.lt). Umieszczono na niej około 4000 
opisów studiów i programów szkoleniowych, kwalifikacji, instytucji edukacyjnych 
i naukowych oraz innych elementów w języku litewskim i angielskim. Powstało 640 punktów 
informacji zawodowej (CIP) wyposażonych w nowoczesny sprzęt.  

W 2007 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki przyjęło Krajowy Program Poradnictwa 
Zawodowego w Systemie Edukacji (Nacionalinė profesinio orientavimo programa švietimo 
sistemoje). Celem tego programu jest stworzenie warunków przyszłego rozwoju systemu 
poradnictwa zawodowego i poprawy w dziedzinie zarządzania, infrastruktury, treści 
i szkolenia kadr w poradnictwie zawodowym. Program podkreśla konieczność dbania 
o integralność systemu poradnictwa zawodowego i ciągłość usług poradnictwa w procesie 
przejścia ze szkół ogólnokształcących do zawodowych i wyższych. w tym celu opracowano 
plany stworzenia modeli infrastruktury i edukacji zawodowej (ugdymas karjerai) dla uczniów 
szkół ogólnokształcących, zawodowych i wyższych, a także narzędzi monitoringu kariery 
uczniów. Opracowano też plany szkolenia doradców, tworzenia nowych materiałów 
metodycznych i dalszego rozwoju systemu AIKOS. 
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PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE 

Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ministerstwo Ubezpieczeń Społecznych i Pracy wspólnie 
odpowiadają za rozwój oraz wdrażanie polityki i działania praktyczne w dziedzinie 
poradnictwa.  

Ministerstwo Edukacji i Nauki określa usługi poradnictwa (informację i edukację zawodową) 
w systemie edukacji, tzn. koordynuje świadczenie usług poradnictwa dla uczniów 
i studentów. Zarządza pracą podległej mu instytucji na polu poradnictwa – Litewskiego 
Centrum Informacji i Kreatywności Technicznej. 

Ministerstwo Ubezpieczeń Społecznych i Pracy określa zakres usług poradnictwa 
w systemie rynku pracy, tzn. koordynuje świadczenie usług poradnictwa na rzecz osób 
szukających pracy, zatrudnionych, osób ze specjalnymi potrzebami, bezrobotnych 
i nieobjętych szkoleniami itp. Zarządza siecią podległych mu instytucji zajmujących się 
poradnictwem, takich jak Urząd Szkoleń Litewskiego Rynku Pracy i Litewska Giełda Pracy. 

W 2006 r. powstała Litewska Rada Poradnictwa Zawodowego (Lietuvos profesinio 
orientavimo taryba). Jest to instytucja nadzorująca, która pomaga dwóm ministerstwom 
odpowiedzialnym za rozwój systemu poradnictwa. Rada Poradnictwa Zawodowego składa 
się z przedstawicieli Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Ubezpieczeń Społecznych 
i Pracy, stowarzyszeń samorządowych, partnerów społecznych (pracodawcy i organizacje 
reprezentujące interesy pracowników), stowarzyszeń reprezentujących instytucje edukacji 
wyższej i ogólnokształcącej, stowarzyszeń instytucji świadczących usługi poradnictwa 
i organizacji doradców zawodowych, organizacji reprezentujących uczniów, młodzież 
i dorosłych, projektu Eurodoradztwa i innych podmiotów. Głównym zadaniem Rady jest 
analizowanie różnych zagadnień związanych z rozwojem systemu poradnictwa na szczeblu 
krajowym oraz składanie ofert instytucjom i organizacjom wdrażającym strategię 
poradnictwa zawodowego, świadczącym usługi poradnictwa lub w inny sposób związanym 
z tymi usługami.  

PORADNICTWO ZAWODOWE W PROGRAMIE NAUCZANIA 

W programie nauczania poradnictwo zawodowe nie jest ujęte jako osobny przedmiot. 
Ministerstwo Edukacji i Nauki zaaprobowało programy zintegrowanych kursów technologii 
oraz technologii sztuki (tkaniny i odzież, biznes i zarządzanie, sztuka filmowa i sztuki piękne 
itp.) dla szkół ogólnokształcących (2007), zawierające tematy związane z poradnictwem 
zawodowym. 

INNE RODZAJE DZIAŁAŃ I  USŁUG PORADNICZYCH 

Kontakty ze światem zawodowym 

Ogólne programy zintegrowanych kursów technologii i technologii sztuki (tkaniny i odzież, 
biznes i zarządzanie, sztuka filmowa i sztuki piękne itp.) z 2007 r. obejmują tematy związane 
z poradnictwem zawodowym, dzięki którym uczniowie mogą zapoznać się z różnymi 
zawodami, a także dowiedzieć się, które gałęzie litewskiej gospodarki są dobrze rokujące 
i jakie są tendencje ich rozwoju, jak również poznać świat zawodowy, środowisko i narzędzia 
biznesu. w kursie tym mogą uczestniczyć uczniowie szkół ogólnokształcących (w wieku 14-
19 lat).  
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Niektóre szkoły ogólnokształcące przygotowują dla swoich uczniów opcjonalne kursy lub 
programy poradnictwa zawodowego, planowania kariery i podobnych zagadnień, włączając 
tematykę zawodową do różnych przedmiotów. Szkoły aktywnie współpracują z innymi 
instytucjami prowadzącymi usługi poradnictwa zawodowego, instytucjami edukacyjnymi 
i szkoleniowymi, firmami i przedsiębiorstwami, organizując działania, imprezy i wycieczki, by 
pomóc uczniom poznać własne możliwości, zaznajomić się z opcjami edukacyjnymi 
i rynkiem pracy, a także zachęcać ich do odpowiedzialnego wyboru zawodu oraz planowania 
studiów i kariery.  

Usługi poradnictwa w szkołach 

W niektórych szkołach ogólnokształcących organizowane są specjalne grupy robocze 
poradnictwa zawodowego, których działalność koordynują zastępcy dyrektorów. Rozwiązują 
one problemy dostarczania informacji zawodowych i prowadzenia edukacji zawodowej 
w szkołach. Grupy robocze opracowują programy poradnictwa zawodowego, 
uwzględniające w planach działań: oceny uczniów, indywidualne poradnictwo pedagogów 
społecznych i szkolnych psychologów, imprezy tematyczne itp. Szkoły utrzymują 
bezpośredni kontakt ze wszystkimi instytucjami zajmującymi się poradnictwem oraz 
z firmami i organizacjami (dzięki czemu można prowadzić obserwacje pracy). 

Od 2003 r. w szkołach ogólnokształcących podległych Ministerstwu Edukacji i Nauki 
założono niemal 500 Punktów Poradnictwa Zawodowego (CIP), przeprowadzono także 
szkolenie szkolnych specjalistów pełniących funkcję doradców zawodowych w CIP.  

W szkołach tych poradnictwo jest prowadzone w Punktach Informacji Zawodowej. 
w niektórych szkołach CIP zostały przekształcone w centra kariery lub podobne placówki, 
w których pracują zespoły szkolnych specjalistów. Zespoły te zazwyczaj składają się 
z doradców zawodowych (nauczyciele, wychowawcy klas), psychologa szkolnego, 
pedagoga społecznego itp.  

Punkty Informacji Zawodowej, założone jako filie w różnego typu instytucjach (szkoły, giełdy 
pracy, biblioteki itp.), oferują bezpłatny dostęp do Internetu i baz danych w dziedzinie 
edukacji narodowej i rynku pracy. w CIP dostępne są informacje zawodowe w formie 
publikacji, płyt CD itp. Pracują w nich doradcy zawodowi. Wysoką jakość usług 
prowadzonych przez punkty informacji zawodowej można zapewnić dzięki akredytacji 
Litewskiego Centrum Informacji Młodzieżowej i Kreatywności Technicznej. Przy pomyślnej 
akredytacji (czyli uznaniu wysokiej jakości świadczonych usług informacyjnych) punktom 
przyznawany jest certyfikat akredytacyjny i określone korzyści. Procedura akredytacyjna nie 
jest obowiązkowa. w roku szkolnym 2007/08 było 285 akredytowanych Punktów Informacji 
Zawodowej w szkołach ogólnokształcących, 12 w centrach edukacyjnych, 4 w szkołach 
zawodowych i 9 w innych instytucjach.  

Centrum kariery to placówka szkoły ogólnokształcącej, zawodowej lub wyższej uczelni, która 
prowadzi szkolenia zawodowe dla uczniów uczęszczających do tych szkół. Większość 
centrów kariery działa na terenie wyższych uczelni. Niektóre szkoły ogólnokształcące także 
założyły punkty rozwoju zawodowego uczniów. w przyszłości centra kariery mają być 
zakładane w szkołach ogólnokształcących i zawodowych na bazie Punktów Informacji 
Zawodowej. 
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Szkoły ogólnokształcące zatrudniają psychologów, do których należy doradzanie uczniom 
w wyborze zawodu. 

Usługi poradnictwa poza szkołą 

Litewskie Centrum Informacji Młodzieżowej i Kreatywności Technicznej (podlegające 
Ministerstwu Edukacji i Nauki) jest centralną instytucją w systemie edukacji, która pełni 
ważne funkcje związane z informacją i edukacją zawodową. Planuje ono i koordynuje 
tworzenie i akredytację Punktów Informacji Zawodowej (CIP), pogłębianie kwalifikacji 
specjalistów zajmujących się informacją i edukacją zawodową oraz opracowywanie 
i publikowanie materiałów związanych z poradnictwem (programy, metodologia itp.). Od 
2003 r. w ramach Centrum działa Jednostka Planowania Kariery. Do celów działania 
Centrum należy planowanie i koordynacja (wspólnie z instytucjami samorządowymi) rozwoju 
sieci Punktów Informacji Zawodowej i centrów kariery, organizowanie akredytacji, służenie 
pomocą, wspieranie rozwoju zawodowego specjalistów pracujących w Punktach Informacji 
Zawodowej (doradcy zawodowi, pedagodzy społeczni, psycholodzy szkolni itp.) oraz 
tworzenie i publikowanie materiałów metodycznych w dziedzinie informacji i edukacji 
zawodowej. Wdrażając funkcje Centralnego Punktu Informacji Zawodowej, Jednostka 
Planowania Kariery świadczy usługi informacyjne dla uczniów, ich rodziców i specjalistów 
szkolnych, a także organizuje wykłady na temat planowania kariery i szukania informacji 
zawodowych.  

Usługi informacji i edukacji zawodowej mogą być świadczone w różnego rodzaju filiach 
instytucji edukacyjnych. Od 2003 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki założyło 700 Punktów 
Informacji Zawodowej w szkołach ogólnokształcących i zawodowych, ośrodkach 
edukacyjnych, bibliotekach, siedzibach giełd pracy i innych instytucjach. 59% CIP powstało 
na terenach wiejskich, 18% w stolicach okręgów, a 29% w największych miastach na Litwie. 

Centralną instytucją systemu rynku pracy, pełniącą ważne funkcje związane z poradnictwem 
zawodowym, jest Urząd Szkoleń Litewskiego Rynku Pracy podległy Ministerstwu 
Ubezpieczeń Społecznych i Pracy. Koordynuje on rozwój i akredytację ośrodków 
poradnictwa zawodowego oraz dokonuje oceny jakości ich działań, prowadzi doszkalanie 
specjalistów poradnictwa zawodowego oraz opracowuje i publikuje materiały informacyjne 
i metodyczne (programy, metodologie itp.). w ramach Urzędu działa Jednostka Planowania 
Kariery. w głównych miastach litewskich zorganizowano 7 terytorialnych biur szkoleń 
i poradnictwa rynku pracy nadzorowanych przez Urząd. Pod koniec 2007 r. biura terenowe 
otrzymały akredytację i zyskały prawo do prowadzenia poradnictwa zawodowego na terenie 
kraju.  

Świadczą one usługi poradnictwa zawodowego dla bezrobotnych, szukających pracy, 
zatrudnionych, studentów i wszystkich osób zainteresowanych zdobyciem przydatnego 
zawodu, zgodnego z ich predyspozycjami i potrzebami rynku pracy. Oprócz usług 
poradnictwa kierowanych do osób szukających pracy, pracowników, osób ze specjalnymi 
potrzebami i nieobjętych szkoleniem lub bezrobotnych biura terytorialne prowadzą też 
nadprogramowe usługi poradnictwa dla uczniów szkół ogólnokształcących. Doradcy z biur 
terenowych zgromadzili bogate doświadczenie w pracy z osobami długotrwale 
bezrobotnymi, młodymi ludźmi bez wykształcenia zawodowego, żołnierzami, więźniami, 
osobami niepełnosprawnymi itp. Oprócz indywidualnej opieki psychologicznej oferują też 
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możliwość uzyskania poradnictwa związanego z różnymi aspektami ich wyborów 
zawodowych, planowania kariery i szukania pracy przez Internet i telefon. 

Fundacja Wspierania Wymian Edukacyjnych zarządza projektem Eurodoradztwa na Litwie. 
Jego głównym celem jest promowanie idei poradnictwa zawodowego w kraju oraz 
dostarczanie informacji o karierze, studiach i możliwościach znalezienia pracy w innych 
krajach Europy. Grupami docelowymi projektu Eurodoradztwa są doradcy zawodowi, 
instytucje zajmujące się poradnictwem zawodowym, uczniowie, ich rodzice oraz studenci. 
Koordynatorzy projektu organizują ponadto seminaria szkoleniowe dla osób zajmujących się 
informacją zawodową i poradnictwem oraz imprezy informacyjne dla młodych ludzi 
wybierających zawód, a także zarządzają i rozpowszechniają informacje o różnych 
elektronicznych środkach poradnictwa zawodowego. 

KWALIFIKACJE DORADCÓW 

Nie zostały ściśle uregulowane minimalne kwalifikacje osób zajmujących się poradnictwem. 
w zależności od instytucji specjaliści zajmujący się poradnictwem nazywani są doradcami do 
spraw informacji zawodowych, doradcami zawodowymi, konsultantami zawodowymi itp. 
Stanowiska te zajmują zazwyczaj psycholodzy, pedagodzy społeczni, nauczyciele i inni 
specjaliści pracujący w szkolnictwie wyższym, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje 
zawodowe, korzystając z różnych specjalistycznych kursów szkoleniowych. Na kilku 
litewskich uniwersytetach można odbyć studia magisterskie (np. „projektowanie kariery”, 
„edukacja zawodowa”), przejść programy specjalistyczne (np. „poradnictwo zawodowe”) lub 
pojedyncze kursy w obszarze informacji zawodowej, poradnictwa zawodowego bądź 
edukacji zawodowej. Szkolenia i pogłębianie kwalifikacji doradców zazwyczaj odbywają się 
w ramach różnych projektów finansowanych przez fundusze strukturalne Unii Europejskiej.  

W 2005 r. powstało na Litwie Stowarzyszenie Specjalistów Poradnictwa Zawodowego. 
Stowarzyszenie to jest niezależnym, dobrowolnym związkiem osób i instytucji prawnych, 
oferujących usługi w zakresie informacji i poradnictwa zawodowego, planowania kariery oraz 
edukacji zawodowej.  

WSPÓŁPRACA MIĘDZY SZKOŁAMI, PRACODAWCAMI, RODZICAMI I 
INNYMI PODMIOTAMI 

Współpraca między szkołami, pracodawcami i innymi podmiotami zazwyczaj odbywa się na 
nieformalnych zasadach i przyjmuje formę umów o współpracy między szkołami 
a organizacjami pracodawców, co daje uczniom możliwość obserwowania ludzi podczas 
pracy. We wdrażanie programów edukacji zawodowej w szkołach ogólnokształcących 
angażują się zazwyczaj rodzice i społeczność. 

Udział pracodawców i innych podmiotów w rozwijaniu praktyk i polityki zawodowej 
gwarantuje Litewska Rada Poradnictwa Zawodowego (2006). w jej skład wchodzą 
przedstawiciele: partnerów społecznych (pracodawcy i organizacje reprezentujące interesy 
pracodawców), stowarzyszeń skupiających instytucje edukacji ogólnokształcącej i wyższej, 
stowarzyszeń instytucji prowadzących usługi poradnictwa i zrzeszających doradców, 
organizacji reprezentujących uczniów, młodzież i dorosłych, a także reprezentanci projektu 
Eurodoradztwa i innych podmiotów.  
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DOSTĘP DO INFORMACJI NA TEMAT PORADNICTWA ZAWODOWEGO 

Dostęp do informacji dotyczących poradnictwa zawodowego można uzyskać za 
pośrednictwem specjalistycznych portali oraz ze stron instytucji zaangażowanych 
w poradnictwo.  

Specjalistyczne portale poradnictwa 

System Otwartej Informacji, Opieki Psychologicznej i Poradnictwa Zawodowego 
(AIKOS) – www.aikos.smm.lt  

System Otwartej Informacji, Opieki Psychologicznej i Poradnictwa Zawodowego (AIKOS) to 
główny system informacyjny, zapoznający z możliwościami edukacyjnymi na Litwie uczniów 
szkół ogólnokształcących, osoby rozpoczynające naukę w szkołach zawodowych 
i wyższych, osoby pogłębiające kwalifikacje, doradców zawodowych, pracodawców 
i wszystkie osoby szukające informacji o programach edukacyjnych na Litwie, o instytucjach 
naukowych i edukacyjnych, kwalifikacjach, licencjach szkoleniowych itp. Strona internetowa 
zawiera także informacje o zawodach, zasadach przyjmowania do szkół zawodowych 
i wyższych, tendencjach na rynku pracy, klasyfikacjach, dodatkach do certyfikatu Europass 
itp. Portal umożliwia wyszukiwanie informacji potrzebnych przy wyborze zawodu, szkoleń 
bądź studiów lub przy planowaniu kariery osobistej. Pod koniec 2008 r. powstał element 
łączący AIKOS i portal PLOTEUS http://ec.europa.eu/ploteus. Daje to możliwość dostępu do 
informacji AIKOS o opcjach edukacyjnych w Litwie z portalu PLOTEUS II.  

Przewodnik po świecie zawodów – www.profesijupasaulis.lt  

Ta strona internetowa powstała z myślą o osobach wybierających zawód lub chcących 
podjąć pracę. Zawiera specjalistyczne informacje dla absolwentów wyższych uczelni, 
uczniów szkół ogólnokształcących i zawodowych, osób szukających pracy, myślących 
o zmianie zawodu, bezrobotnych i niepełnosprawnych. Dostępne są też kwestionariusze 
oceny zainteresowań i umiejętności. 

Strona internetowa publikacji Przewodnik zawodowy – 
www.euroguidance.lt/profesijosvadovas 

Na tej stronie internetowej umieszczono elektroniczną wersję Przewodnika zawodowego, 
poświęconego zawodom i sposobom ich zdobywania. Jest on skierowany do uczniów, ich 
rodziców, doradców zawodowych i innych osób zainteresowanych tą tematyką. 

Przewodnik zawiera opisy zawodów, określa cechy osobiste wymagane do wykonywania 
określonego zawodu i tendencje na rynku zatrudnienia. Znajdują się tam także najnowsze 
informacje o instytucjach edukacyjnych, prowadzących szkolenia zawodowe oraz 
o wymaganiach wstępnych. Przewodnik informuje o możliwościach kształcenia za granicą 
i zasadach planowania kariery. Oddzielny rozdział poświęcono opcjom edukacyjnym osób 
niepełnosprawnych.  

Twoja szkoła kariery – www.karjerosmokykla.europass.lt 

Jest to strona internetowa dla wszystkich osób zainteresowanych karierą zawodową: ludzi 
młodych i starszych, uczniów, osób pracujących lub szukających pracy. Zawiera wszystkie 
publikacje projektów Eurodoradztwa i Europass oraz adresy innych przydatnych stron 
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internetowych. Informacje na witrynie są podzielone na 3 kategorie: kształcenie, praca 
i kariera. 

Europass – www.europass.lt 

Strona internetowa zawiera katalog Europass składający się z pięciu dokumentów (CV 
Europass, Paszport językowy Europass, Dokument mobilności Europass, Suplement do 
dyplomu Europass i Suplement certyfikatu Europass). Celem projektu Europass jest 
zachęcanie do używania tych dokumentów, ponieważ ułatwiają one dostęp do zatrudnienia, 
praktyk zawodowych lub studiów w ojczyźnie i w pozostałych państwach UE oraz pomagają 
w dostarczaniu informacji o edukacji, umiejętnościach zawodowych, kompetencjach 
i zdolnościach zdobytych w czasie szkoleń lub praktyki za granicą w znormalizowanej 
formie.  

Eurodesk Litwa – www.eurodesk.lt 

Strona internetowa, która zawiera informacje o europejskiej sieci służb informacyjnych, 
funkcjonującej w 29 państwach europejskich, użyteczne zwłaszcza dla ludzi młodych lub 
osób pracujących z młodzieżą. Można na niej także znaleźć informacje o programach Unii 
Europejskiej związanych bezpośrednio z edukacją, szkoleniami i środowiskiem młodzieży. 
Na stronie dostępne są ponadto wiadomości o uzależnieniach (nadużywanie alkoholu 
i narkotyków), ich wpływie na zdrowie, kwestiach mobilności ludzi młodych (praca, życie 
i uczenie się za granicą) oraz innych powiązanych tematach. 

CareerGuide – www.career-guide.eu 

Strona internetowa CareerGuide (dostępna także w wersji litewskiej) zawiera informacje 
o projekcie poradnictwa zawodowego w szkołach ogólnokształcących i jego wynikach 
(materiał podzielony jest na trzy części: wiedza o sobie, wiedza o rynku pracy oraz rozwój 
własny dla obranej ścieżki kariery). 

Strony internetowe instytucji związanych z poradnictwem zawodowym  

Ministerstwo Edukacji i Nauki Republiki Litewskiej: www.smm.lt 

Ministerstwo Ubezpieczeń Społecznych i Pracy Republiki Litewskiej: www.socmin.lt 

Litewskie Centrum Informacji Młodzieżowej i Kreatywności Technicznej: www.lmitkc.lt 

Jednostka Planowania Kariery Litewskiego Centrum Informacji Młodzieżowej i Kreatywności 
Technicznej: http://kpc.rmtkr.lt 

Urząd Szkoleń Litewskiego Rynku Pracy: www.ldrmt.lt 

Eurodoradztwo: www.euroguidance.lt 

Źródła internetowe 

Powyżej zamieszczono wykaz stron internetowych związanych z poradnictwem 
zawodowym.  
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Źródła 

1. Przegląd tematyczny (CEDEFOP) 

2. Raport krajowy (CEDEFOP) 

3. Ronald G. Sultana, Guidance policies in the knowledge society. Trends, challenges and 
responses across Europe (Zasady poradnictwa w społeczeństwie informacyjnym. 
Tendencje, wyzwania i reakcje na terenie Europy), raport podsumowujący CEDEFOP, 
seria CEDEFOP Panorama, 85, Luksemburg, Biuro Urzędowych Publikacji Wspólnot 
Europejskich, 2004. 

4. Eurybase, Eurydice 
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Luksemburg 
 

LUKSEMBURG 

Rok szkolny 2007/08 

Kształcenie jest obowiązkowe dla uczniów w wieku od 4 do 16 lat. Pierwsze 2 lata są 
poświęcone na edukację przedszkolną, kolejne 6 lat to szkoła podstawowa, a pozostałe 3 
lata – edukacja na poziomie szkoły średniej i stopnia (lycée général lub technique). Przejście 
ze szkoły podstawowej do średniej odbywa się na podstawie rekomendacji. w ramach 
kształcenia ogólnego i technicznego na poziomie szkoły średniej uczniowie mogą wybierać 
między różnymi systemami, sekcjami i specjalizacjami. 

PODSTAWY PRAWNE I CELE KRAJOWE 
Różne instytucje i ich misje w Luksemburgu oprócz ram prawnych nie mają konkretnych 
przepisów regulujących strategię poradnictwa. Biorąc pod uwagę zalecenia analizy 
przeprowadzonej w kraju przez ekspertów OECD w czerwcu 2002 r., obecny rząd 
wprowadził zasadę współdziałania w zakresie poradnictwa edukacyjnego i poradnictwa 
zawodowego jako części poradnictwa przez całe życie. 

Przepisy z 13 czerwca 2006 r., odnoszące się do reorganizacji ośrodków pomocy 
psychologicznej, określają 2 zadania misyjne:  

• doradzanie ministrowi w sprawie inicjatyw, jakie należy podjąć, by zapewnić uczniom 
dostęp do informacji, poradnictwa zawodowego i edukacyjnego, zwłaszcza 
w zakresie pogłębiania relacji między światem zawodowym a szkolnictwem;  

• koordynowanie kontaktów między instytucjami i organizacjami zewnętrznymi, które 
obowiązane są świadczyć usługi poradnictwa i dostarczać uczniom informacje. 

Aby zrealizować te zamierzenia, powołano do życia dwie struktury – Krajową Komisję 
Informacji i Poradnictwa (pierwszy cel) oraz Komitet Koordynacji Informacji i Poradnictwa 
(drugi cel). 

W ramach najnowszych działań poradnictwa na poziomie europejskim (Europejska Sieć 
Poradnictwa przez Całe Życie) utworzono forum krajowe. Jego celem jest przygotowanie 
koncepcji nowoczesnego poradnictwa, opartego na indywidualnym rozwoju, a nie na 
selekcji, rozdzielaniu lub dopasowywaniu. Forum to przedstawi pierwszy raport w ostatnim 
kwartale 2008 r. 

PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE 

Poradnictwem edukacyjnym i zawodowym zajmują się 4 aktywne struktury. Dwie z nich – 
Centrum Opieki Psychologicznej i Poradnictwa Edukacyjnego (CPOS) oraz Lokalna Akcja dla 
Młodzieży (ALJ) – podlegają Ministerstwu Edukacji Narodowej i Szkoleń Zawodowych, trzecia 
– Centrum Dokumentacji i Informacji o Szkolnictwie Wyższym (CEDIES) – Ministerstwu 
Kultury, Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowych, a ostatnia – Służby Poradnictwa 
Zawodowego (OP) Urzędu Zatrudnienia – działa pod auspicjami Ministerstwa Pracy 
i Zatrudnienia.  

Instytucje te stale ściśle ze sobą współpracują, aby zapewnić odpowiedni poziom usług. 
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Poradnictwo zawodowe w kształceniu obowiązkowym w Europie 

Działalność CPOS ze Służbami Poradnictwa Psychologicznego i Edukacyjnego (SPOS) 
i CEDIES skupia się na poradnictwie w szkołach i środowisku uniwersyteckim. Działania OP 
i ALJ nie ograniczają się do poradnictwa zawodowego bądź doradzania młodzieży 
w środowisku szkolnym, ale obejmują także porady i wsparcie dla osób 
niewykwalifikowanych i bezrobotnych. 

W sektorze zatrudnienia najważniejszą rolę pełnią Agencje Urzędu Zatrudnienia i Służb 
Poradnictwa Zawodowego (ADEM-OP). Podejmują one działania na rzecz poradnictwa 
zawodowego skierowanego do dorosłych i osób ze specjalnymi potrzebami.  

PORADNICTWO ZAWODOWE W PROGRAMIE NAUCZANIA 
Poradnictwo zawodowe nie jest obowiązkowe. Jednak niektóre lycées (klasy VII-IX) 
wdrażają projekty pilotażowe, w których na poradnictwo zawodowe można przeznaczyć do 
dwóch godzin tygodniowo. w programie tym poradnictwo ukierunkowane jest na 
dostarczanie młodym ludziom narzędzi umożliwiających im odkrywanie środowiska, jego 
lepsze zrozumienie i nadanie znaczenia swojej edukacji. Jego celem bądź wyzwaniem jest 
pomoc młodym ludziom w nauczeniu się, jak odkryć własną ścieżkę – indywidualnie 
i grupowo – w ambiwalentnym, niepewnym i coraz bardziej skomplikowanym świecie. 
Odpowiedzialność za realizację programu ponoszą nauczyciele, wspierani przez szkolnych 
psychologów. Program wprowadza w życie zawodowe, opisuje sytuacje związane z pracą, 
daje wsparcie ze strony innych uczniów i umożliwia realizowanie celów osobistych. 

INNE RODZAJE DZIAŁAŃ I  USŁUG PORADNICZYCH 

W ramach przygotowań do przyszłego wyboru ścieżki kariery, Służby Poradnictwa 
Psychologicznego i Edukacyjnego (SPOS) – we współpracy z innymi organizacjami 
zajmującymi się poradnictwem – organizują wiele działań dla młodzieży, uzależniając je od 
liczebności uczniów i założonego celu.  

Miejsce praktyk w strukturze programu nauczania 

Oprócz praktyk, będących częścią programu nauczania, proponuje się staże, 
wprowadzające do świata zawodowego młodych ludzi, którzy muszą wybrać plan szkolenia 
zawodowego. Po przygotowaniu w szkole szukają firmy, pozwalającej im na zaznajomienie 
się ze światem zawodowym. Staże mogą trwać do dwóch tygodni. w czasie stażu uczniowie 
pozostają w kontakcie z wyznaczoną osobą ze swojej szkoły (nauczyciel, instruktor itp.). Po 
zakończeniu stażu sporządzany jest raport.  

Praktyki mogą przybierać rozmaite formy – zgodnie z potrzebami różnych grup uczniów. 

Usługi poradnictwa poza szkołą 

Przygotowanie do wyboru przyszłej ścieżki kariery może odbywać się również poza szkołą. 
Działania te mogą być zaliczone do czasu nauki. 

Urząd Zatrudnienia i Służby Poradnictwa Zawodowego (ADEM-OP) dzięki poradnictwu 
pomagają młodym ludziom w formułowaniu planów dotyczących przyszłej kariery, a także 
w poszukiwaniu pracy. Doradcy pracujący w tych placówkach organizują sesje informacyjne 
lub kursy fakultatywne. Mogą mieć one formę indywidualnych rozmów, zajęć informacyjnych 
w Ośrodkach Informacji Zawodowej lub biurach OP bądź sesji informacyjnych w klasach.  
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Luksemburg 
 

Lokalna Akcja dla Młodzieży zapewnia osobom przerywającym naukę w szkole indywidualne 
wsparcie. Jest ono świadczone przez wykwalifikowanych instruktorów i może przybierać 
różne formy, zwłaszcza poradnictwa indywidualnego, opracowania planu działań i szkolenia 
w technikach poszukiwania pracy. Jeśli chodzi o ten ostatni obszar pomocy, przy współpracy 
OP organizowane są także sesje w technikach. 

ALJ współpracuje z klasami w technikach, w których jest największa koncentracja 
najsłabszych uczniów. Ponieważ są oni najbardziej zagrożeni bezrobociem, podejmowane 
są działania prewencyjne.  

KWALIFIKACJE DORADCÓW 

W szkołach 

Kadry Służb Poradnictwa Psychologicznego i Edukacyjnego (psychologowie, pracownicy 
socjalni i wykwalifikowani instruktorzy) muszą mieć ukończone studia wyższe w zakresie 
psychologii lub pedagogiki, nie ma natomiast szczegółowych wymagań co do poradnictwa 
lub doradztwa zawodowego. 

Nauczyciele, którzy współpracują w sferze poradnictwa, odbywają – w ramach szkoleń 
ustawicznych – kursy wprowadzające na ten temat. 

W innych placówkach poradnictwa 

Pracownicy Agencji Urzędu Zatrudnienia i Służb Poradnictwa Zawodowego (ADEM-OP) są 
z reguły rekrutowani zgodnie z wymaganiami stawianymi pracownikom państwowym i nie 
muszą mieć specjalnych kwalifikacji w zakresie poradnictwa zawodowego. Niektórzy jednak 
mają ukończone studia wyższe w dziedzinie pedagogiki lub socjologii. 

Pracownicy ALJ to wykwalifikowani instruktorzy, którzy odbyli specjalistyczne szkolenie 
instruktora/doradcy zawodowego w ramach podstawowego kształcenia lub uzyskali 
specjalizację w ramach kształcenia ustawicznego. ALJ zatrudnia też nauczycieli techników.  

Ogólnie doradcy zawodowi nie muszą mieć specjalnych kwalifikacji. Jednak kwestia ta 
powinna zostać zrewidowana w ramach wspomnianych wyżej regulacji prawnych. 

WSPÓŁPRACA MIĘDZY SZKOŁAMI, PRACODAWCAMI, RODZICAMI I 
INNYMI PODMIOTAMI 

Podejmuje się wysiłki nawiązania współpracy między szkołami, rodzicami, absolwentami itp., 
ale zależą one od indywidualnych inicjatyw. Na przykład pracodawcy i rodzice mogą włączyć 
się w te działania prezentując uczniom możliwości zawodowe. Odbywają się one w ramach 
różnych imprez lub w czasie przygotowań do wyboru ścieżki kariery. 

DOSTĘP DO INFORMACJI NA TEMAT PORADNICTWA ZAWODOWEGO 

Dostępne są informacje na temat ścieżek edukacyjnych i zawodowych publikowane przez 
instytucje państwowe w formie broszur, poradników i stron internetowych. Istnieją m.in. 
następujące publikacje: Co robić po ukończeniu IX klasy, Co robić po ukończeniu VI klasy 
oraz Kształcenie na wyższym poziomie średnim, a dla uczniów szkół średnich przygotowano 
Raporty o zawodach i Szkolnictwo wyższe w...  

 121
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Służby Poradnictwa Zawodowego dysponują bogatą dokumentacją na temat studiów 
wyższych i zawodów, w tym informacjami z niemieckiego Berufsinformationzentrum.  

Dostępna jest baza danych na temat zawodów (www.bif.lu) w języku niemieckim 
i francuskim sfinansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i wspierana przez związki 
zawodowe. Strona ta zawiera wyszukiwarkę, umożliwiającą selekcjonowanie szkoleń 
i dostępnych miejsc pracy według różnych kryteriów. 

Informacji dostarczają też związki zawodowe i Uniwersytet Luksemburski. 

Większość tych informacji jest dostępna w Internecie. 

Źródła internetowe 

www.men.public.lu 

www.cpos.lu 

www.alj.lu 

www.cedies.public.lu 

http://adem.public.lu 

www.bif.lu 
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1. Raport krajowy (CEDEFOP) 

2. Ronald G. Sultana, Guidance Policies in the Knowledge Society. Trends, challenges and 
responses across Europe (Zasady poradnictwa w społeczeństwie informacyjnym. 
Tendencje, wyzwania i reakcje na terenie Europy), raport ogólny CEDEFOP, seria 
CEDEFOP Panorama, 100, Luksemburg, Biuro Urzędowych Publikacji Wspólnot 
Europejskich, 2004. 

3. Eurybase, Eurydice. 

4. Career Guidance and Public Policy: Bridging the Gap (Poradnictwo zawodowe i polityka 
państwowa: wypełnianie luki), OECD 2004.  



Łotwa 

ŁOTWA 
Rok szkolny 2007/08 

Kształcenie jest obowiązkowe dla uczniów w wieku od 5 do 16 lat. Obejmuje 2 ostatnie lata 
edukacji przedszkolnej (dzieci w wieku 5 i 6 lat) oraz 9 lat kształcenia podstawowego 
(jednolita struktura bez rozróżnienia na szkołę podstawową i średnią i stopnia). Kluczowym 
momentem dla poradnictwa jest wiek 16 lat. Uczniowie wybierają wówczas kontynuowanie 
nauki w szkołach średnich II stopnia ogólnokształcących lub zawodowych. 

PODSTAWY PRAWNE I CELE KRAJOWE  
W ustawie o edukacji zdefiniowano poradnictwo zawodowe jako dostarczanie informacji 
dotyczących możliwości realizowania kształcenia zawodowego i wyższego zgodnie 
z zainteresowaniami i umiejętnościami osoby uczącej się. 

Zgodnie z Ustawą z 2002 r. o pomocy bezrobotnym i osobom szukającym pracy należy 
promować konkurencyjność tych osób na rynku zatrudnienia i udzielać im pomocy 
w dokonywaniu wyborów zawodowych. Zatem poradnictwo zawodowe i opieka 
psychologiczna to środki zapobiegawcze redukujące odsetek bezrobotnych.  

Ministerstwo Edukacji w 2005 r., w celu zwiększenia dostępu i podniesienia jakości 
poradnictwa i kształcenia zawodowego w sektorze edukacyjnym, uruchomiło dla edukacji 
ofertę będącą częścią Projektu Krajowego EFS. Program zatytułowany „Propagowanie 
wprowadzania poradnictwa zawodowego i edukacji zawodowej w sektorze edukacyjnym” ma 
przyspieszyć wdrażanie usług poradnictwa i kształcenia zawodowego. Skupia się on na 
doskonaleniu zawodowym nauczycieli i wychowawców, przygotowując ich do prowadzenia 
kształcenia zawodowego, określa standardy zawodowe dla doradców, a także daje 
podstawy do opracowania programu studiów magisterskich w tej dziedzinie. Innym 
obszarem zainteresowań jest tworzenie materiałów szkoleniowych i zasobów 
informacyjnych. Projekt został wdrożony przez Państwową Agencję Rozwoju Edukacji 
(Valsts izglītības attīstības aģentura – VIAA). 

W 2006 r. Rada Ministrów Republiki Łotwy przyjęła białą księgę, która poświęcona jest 
poprawie systemu poradnictwa zawodowego. Jej celem jest określenie zasad działania 
systemu poradnictwa i lepsza koordynacja działań między różnymi podmiotami związanymi 
z poradnictwem na szczeblu krajowym.  

PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE 

Za poradnictwo zawodowe i opiekę psychologiczną odpowiedzialne są Ministerstwo 
Edukacji i Nauki (Izglītības un zinātnes ministrija – IZM) oraz Ministerstwo Opieki Społecznej 
(Labklājības ministrija). 

Zgodnie z Ustawą o edukacji z 1998 r. usługi dla dzieci i młodzieży prowadzą władze 
lokalne. z kolei Ustawa o edukacji zawodowej z 1999 r. (ostatnie poprawki w 2007 r.) głosi, 
że Ministerstwo Edukacji i Nauki odpowiada za wprowadzenie do sektora szkolnictwa 
zawodowego poradnictwa zawodowego i edukacji na temat kariery zawodowej. 
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Poradnictwo zawodowe w kształceniu obowiązkowym w Europie 

W 2000 r. Państwowa Agencja Rozwoju Edukacji (podległa Ministerstwu Edukacji i Nauki) 
utworzyła Centrum Zasobów Poradnictwa Zawodowego (Profesionālās orientācijas 
informācijas centrs – POIC), które ma reprezentować Łotwę w sieci Eurodoradztwa Komisji 
Europejskiej. 

W roku 2007 Państwowa Agencja Poradnictwa Zawodowego (Profesionālās karjeras izvēles 
valsts aģentūra – PKIVA) została włączona do Państwowej Agencji Zatrudnienia jako 
Departament Usług Zawodowych. Departament ten jest odpowiedzialny za wdrażanie 
polityki Ministerstwa Opieki Społecznej w dziedzinie poradnictwa. Organizuje on poradnictwo 
dla młodzieży i osób dorosłych (zatrudnionych i bezrobotnych), nauczycieli i rodziców 
uczniów. 

PORADNICTWO ZAWODOWE W PROGRAMIE NAUCZANIA 

W 2005 r. do programu nauczania przez 9 lat edukacji podstawowej dodano nowy 
interdyscyplinarny przedmiot „wiedza o społeczeństwie”. Obejmuje on 4 obszary 
tematyczne: etyka, edukacja zdrowotna, wprowadzenie do ekonomii i postawa obywatelska. 
Celem tego przedmiotu jest pomoc uczniom w lepszym rozumieniu samych siebie 
i procesów społecznych, a także rozwój umiejętności umożliwiających im współpracę 
z innymi, podejmowanie decyzji itp. Ten interdyscyplinarny przedmiot obejmuje wątki: „ja 
i mój czas”, które zawierają określone cele dydaktyczne związane z poradnictwem 
zawodowym. Określona jest liczba godzin, jaką należy przeznaczyć na dany wątek, ale 
decyzję o tym, ile czasu poświęcić na realizację każdego celu dydaktycznego, podejmuje 
nauczyciel. Wybór zawodu to także popularny temat corocznego tygodnia projektowego, 
w czasie którego uczniowie ćwiczą metody badawcze i metody pracy w grupie. 

Miejsce praktyk w strukturze programu nauczania 

Praktyki są ograniczone do edukacji zawodowej i nie odgrywają żadnej roli na poziomie 
kształcenia obowiązkowego. w programie nauczania przeznaczono na nie od 480 do 960 
godzin, w zależności od poziomu i typu zdobywanych kwalifikacji. Praktyki mają poszerzać 
i poprawiać przyswajanie wiedzy oraz pogłębiać umiejętności zawodowe zgodnie ze 
standardami zawodowymi. Zapewniają praktyczne doświadczenie zawodowe i są oceniane 
jako osobny przedmiot.  

INNE RODZAJE DZIAŁAŃ I  USŁUG PORADNICZYCH 

Kontakty ze światem zawodowym 

Junior Achievement Latvia (organizacja członkowska Junior Achievement Worldwide) 
organizuje co roku na szczeblu krajowym dla uczniów od pierwszego do 12 roku nauki 
„dzień obserwacyjny w miejscu pracy”. Uczniowie towarzyszą pracownikowi 
przedsiębiorstwa, instytucji państwowej lub organizacji przynajmniej przez 4 godziny w ciągu 
dnia pracy. Aby uczestniczyć w tej akcji, szkoły muszą podpisać umowę rocznego 
partnerstwa z Junior Achievement Latvia. Celem „obserwacji pracy” jest zapewnienie 
uczniom bezpośredniego kontaktu ze światem zawodowym.  

W szkołach wychowawcy klas i zastępcy dyrektorów ds. zajęć pozaszkolnych organizują 
wycieczki do firm lub wizyty przedstawicieli firm w szkołach, a uczniowie uczestniczą 
w dniach kariery.  
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Usługi poradnictwa w szkołach 

Za poradnictwo zawodowe w sektorze kształcenia ogólnego odpowiadają samorządy 
lokalne, dlatego w szkołach w poszczególnych regionach kraju dostępne są różne poziomy 
tego rodzaju usług. w większości wybór kariery i inne zagadnienia związane z poradnictwem 
edukacyjnym i zawodowym omawiane są z uczniami w czasie godziny wychowawczej. 
Nauczyciel (wychowawca) może zaprosić przedstawicieli Państwowej Agencji Zatrudnienia, 
którzy poddają uczniów testom, określającym ich umiejętności, zainteresowania, preferencje 
i postawy. Większy nacisk na poradnictwo edukacyjne i zawodowe kładzie się w trakcie 
trzech ostatnich lat edukacji podstawowej (lata 7-9).  

W razie potrzeby szkoły mogą oferować pomoc psychologiczną uczniom, rodzicom 
i nauczycielom, uczniowie z problemami dydaktycznymi mogą uczestniczyć w zajęciach 
wyrównawczych itp. 

Projekt realizowany jest przez Państwową Agencję Rozwoju Edukacji w ramach Projektu 
Krajowego EFS Ministerstwa Edukacji. w jego ramach tworzy się i nadzoruje materiały 
metodyczne dla edukacji zawodowej (zeszyt ćwiczeń dla uczniów i zestawy dla nauczycieli), 
edukacji ogólnej (lata 7-9 i 10-12) oraz szkół zawodowych. 

Usługi poradnictwa poza szkołą 

Państwowa Agencja Zatrudnienia organizuje usługi poradnictwa dla młodzieży i osób 
dorosłych (zatrudnionych i bezrobotnych), nauczycieli i rodziców uczniów. Zatrudnieni tam 
doradcy stosują różne metody, w tym konsultacje indywidualne lub grupowe na temat 
wyboru ścieżek edukacyjnych i zawodowych lub planowania kariery, a także oferują 
konsultacje umożliwiające określenie indywidualnych cech i obszarów zawodowych lub 
zawodów, które najlepiej odpowiadają predyspozycjom danego ucznia. Organizują warsztaty 
technik szukania pracy i pisania CV itp. w 2008 r. struktura agencji obejmowała 26 biur 
lokalnych. 

Poradnictwem dla osób ze specjalnymi potrzebami zajmuje się Państwowa Agencja 
Integracji Społecznej, która bierze pod uwagę fizyczne i psychiczne potrzeby klientów, jak 
również ich zainteresowania i umiejętności zawodowe. Tego typu usługi są dostępne dla 
osób, które ukończyły przynajmniej podstawowy poziom kształcenia. 

KWALIFIKACJE DORADCÓW 

W szkołach 

Projekt Krajowy EFS, realizowany obecnie przez Państwową Agencję Rozwoju Edukacji, 
zakłada opracowanie czterech modułów szkoleniowych (72 godziny) mających podnosić 
kwalifikacje nauczycieli w dziedzinie edukacji zawodowej: moduł podstawowy i 3 moduły 
specjalistyczne (dla nauczycieli pracujących z uczniami roczników 7-9, 10-12 i szkół 
zawodowych). Agencja zorganizowała także szkolenie dla 40 trenerów nauczycieli oraz dla 
ponad 5000 nauczycieli. 

Częścią projektu EFS jest rozwój krajowej struktury kwalifikacji i programu studiów 
magisterskich z dziedziny szkolenia doradców zawodowych (włącznie ze szczegółowymi 
treściami nauczania i wsparciem metodologicznym wdrażanych kursów). Taki program 
studiów wszedł w życie jesienią 2007 r. w pięciu instytucjach szkolnictwa wyższego. 
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Poradnictwo zawodowe w kształceniu obowiązkowym w Europie 

Absolwenci otrzymują zawodowy tytuł magistra (maģistra grāds) i kwalifikacje zawodowe po 
ukończeniu dwóch lat studiów w pełnym wymiarze godzin lub dwóch i pół roku – 
w niepełnym wymiarze godzin. 

Na razie w szkołach nie ma stanowisk poświęconych wyłącznie poradnictwu zawodowemu. 
Wychowawcy klas i nauczyciele wiedzy o społeczeństwie uwzględniają w swoich lekcjach 
wątki wyboru kariery i ścieżek edukacyjnych. Szkolne biblioteki udostępniają materiały 
informacyjne, do których dostęp mają nauczyciele i uczniowie. Obecnie toczą się dyskusje 
na temat działań na szczeblu krajowym, mające doprowadzić do rozstrzygnięcia, czy 
doradcy zawodowi powinni być uznawani za członków grona pedagogicznego czy za 
pomocniczych pracowników szkoły. Od tego statusu zależy, czy ich wynagrodzenia będą 
finansowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki czy przez władze samorządowe. 

W innych placówkach poradnictwa 

Doradcy zawodowi pracujący w Państwowej Agencji Zatrudnienia muszą mieć tytuł 
licencjata lub magistra (akademicki lub zawodowy) z psychologii lub pedagogiki. 
Departament Usług Zawodowych agencji organizuje doskonalenie zawodowe pracowników 
na temat różnych metod i narzędzi poradnictwa zawodowego. 

WSPÓŁPRACA MIĘDZY SZKOŁAMI, PRACODAWCAMI, RODZICAMI I 
INNYMI PODMIOTAMI 

Biała księga – poświęcona poprawie systemu poradnictwa zawodowego (2006) – kładzie 
nacisk na potrzebę utworzenia ciała koordynującego działalność na szczeblu krajowym. 
w jego skład wchodzą przedstawiciele ministerstw i partnerów społecznych. w 2007 r. 
rozpoczęto tworzenie Rady Współpracy Systemu Wspierania Zawodowego.  

Kontakty między szkołami, pracodawcami i partnerami mają charakter nieformalny 
i nieregularny. Mają formę zajęć pozalekcyjnych, tygodni projektowych lub dni kariery. Ich 
stopień aktywności zależy od szkoły – niektóre są bardziej aktywne niż inne.  

DOSTĘP DO INFORMACJI NA TEMAT PORADNICTWA ZAWODOWEGO 

W ramach Projektu Krajowego EFS, realizowanego obecnie przez Państwową Agencję 
Rozwoju Edukacji, powstała elektroniczna baza danych o możliwościach edukacyjnych 
z opcją wyszukiwania oraz dostępne są przez Internet testy samooceny. Wyprodukowano 
także serię płyt DVD prezentujących grupy zawodów w pięciu sektorach gospodarki oraz 3 
przewodniki dla uczniów na temat wyboru ścieżki edukacyjnej po 9 i 12 roku nauki.  

Częścią Departamentu Usług Zawodowych Państwowej Agencji Zatrudnienia jest Wydział 
Wsparcia Metodycznego, który opracowuje narzędzia metodologiczne dla doradców 
zawodowych. Departament ułożył katalog zawodów, dostępny w formacie cyfrowym 
i w formie drukowanej. Wydał też kalendarze dla uczniów, zawierające pytania i ćwiczenia 
promujące pogłębianie wiadomości na temat kariery zawodowej. Użytkownicy zalogowani na 
stronie internetowej departamentu mają dostęp do rozmaitych narzędzi elektronicznych 
ułatwiających wybór zawodu. 

Kilka organizacji prywatnych i państwowych tworzy różnego rodzaju – drukowane i cyfrowe – 
katalogi opcji edukacyjnych.  
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Eurodoradztwo Łotwa, będące częścią Departamentu Usług Zawodowych Państwowej 
Agencji Zatrudnienia, gromadzi informacje o poradnictwie zawodowym i edukacyjnym na 
Łotwie i w Europie. Informacje te są wykorzystywane do przygotowania materiałów 
drukowanych i elektronicznych dla decydentów oraz doradców, a także dla użytkowników 
finalnych. 

Źródła internetowe 

Krajowa Baza Możliwości Edukacyjnych: www.niid.lv 

Projekt Krajowy EFS „Propagowanie wprowadzania poradnictwa zawodowego i edukacji 
zawodowej w sektorze edukacyjnym”: www.viaa.gov.lv/Euroguidance/kipnis/index.htm 

Państwowa Agencja Rozwoju Edukacji: www.viaa.gov.lv 

Państwowa Agencja Zatrudnienia: www.nva.gov.lv 

Centrum Doskonalenia Programu Nauczania i Egzaminów: http://isec.gov.lv/en/index.shtml 

Junior Achievement Latvia: www.pirmaismiljons.lv/parjal/Lapas/default.aspx  

Źródła 

1. Izglītības likums (Ustawa o edukacji), ostatnie poprawki 1 stycznia 2007 r. 

2. Profesionālās izglītības likums (Ustawa o edukacji zawodowej), ostatnie poprawki 
1 września 2007 r. 

3. Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likums (Ustawa o wspieraniu osób 
bezrobotnych i szukających pracy), ostatnie poprawki 1 stycznia 2008 r. 

4. Koncepcija „Karjeras attīstības atbalsta sistēmas pilnveidošana” (Biała księga na temat 
poprawy sytemu poradnictwa zawodowego), przyjęta przez Radę Ministrów 29 marca 
2006 r. 

5. MK Noteikumi par valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu 
standartiem Nr. 1027 (Rozporządzenie Rady Ministrów nr 1027 o narodowych 
standardach edukacji podstawowej i standardach przedmiotów nauczanych w edukacji 
podstawowej), ostatnie poprawki 3 marca 2008 r.  

6. Sociālās zinības 1.-9. klasei – mācību programmas paraugs (Wiedza o społeczeństwie 
w klasach I-IX – przykładowy program nauczania); Centrum Doskonalenia Programu 
Nauczania i Egzaminów, Ryga 2007. 

Krajowe Centrum Eurodoradztwa 

Zewnętrzny ekspert Eurodoradztwa: pani Ilze Astrīda Jansone 
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Rok szkolny 2007/08 

Kształcenie jest obowiązkowe dla uczniów w wieku od 5 do 16 lat i obejmuje szkołę 
podstawową (wiek 5-11 lat) oraz szkołę średnią i stopnia (junior lyceum i secondary school, 
wiek 11-16 lat). Część szkół średnich została połączona w kolegia. Taka decyzja „miała na 
celu poprawę jakości, standardów, działania, inicjatyw i osiągnięć edukacyjnych szkół 
państwowych (…), które powinny utworzyć sieć z państwowymi szkołami dla dziewcząt 
i chłopców, umożliwiając nabywanie doświadczeń edukacyjnych i świadczenie usług 
edukacyjnych w pełnym i ciągłym procesie – rozpoczyna się on od wczesnego kształcenia 
dzieci i trwa przez poziom szkoły podstawowej i średniej” (Ustawa o edukacji nr 24/1988, 
z poprawkami Ustawy nr 13/2006, §49). 

Integralną częścią systemu nauczania w założonych niedawno kolegiach jest poradnictwo 
zawodowe. Nauczyciele poradnictwa i doradcy organizują różnorodne działania, 
pomagające uczniom w całościowym rozwoju i kształtujące umiejętności, potrzebne do 
zaadaptowania się do zmian w szkole i w momentach przejściowych, jakie napotkają 
w życiu. w okresie nauki szkolnej uczniowie – w ramach poradnictwa – skupiają się przede 
wszystkim na rozwoju osobistym i społecznym oraz radzeniu sobie z problemami. Pod 
koniec kształcenia obowiązkowego poradnictwo szkolne skupia się w większym stopniu na 
aspekcie zawodowym, przygotowując uczniów do przejścia ze szkoły średniej do 
ogólnokształcącej lub zawodowej szkoły średniej II stopnia, a w przypadku niektórych osób – 
do świata zawodowego. Uczniowie mają do wyboru wiele szkół średnich II stopnia, takich jak 
Maltańskie Kolegium Sztuki, Nauki i Technologii, Kolegium Niższe, Wyższa Szkoła Średnia 
Giovanniego Curmi, Instytut Studiów Turystycznych i inne prywatne placówki edukacyjne. 
Część młodzieży decyduje się na rozpoczęcie od razu pracy zawodowej bez kontynuowania 
kształcenia na poziomie wyższym. 

PODSTAWY PRAWNE I CELE KRAJOWE 

Podstawy prawne usług poradnictwa zawodowego określa Ustawa o edukacji z 1988 r. ze 
zmianami Ustawy nr 13/2006. Powołuje ona „Dyrekcję do spraw Usług Edukacyjnych 
z Dyrektorem Generalnym odpowiedzialnym za jej działalność, usługi poradnictwa 
i zarządzanie”. Ma za zadanie zapewnić skuteczne i wydajne działania oraz świadczyć 
usługi na rzecz kolegiów i szkół państwowych w ustalonych ramach decentralizacji 
i autonomii” (Ustawa o edukacji z 1998 r. ze zmianami Ustawy nr 13/2006, §10). Dyrekcja do 
spraw Usług Edukacyjnych (przy współpracy ze strony kolegiów i szkół) świadczy 
i koordynuje usługi poradnictwa zawodowego, w tym wdraża programy ukierunkowane na 
osiągnięcie i poprawę korelacji: szkoła – miejsce pracy oraz świadczy pomoc w momentach 
przejściowych, w tym między szkołą a pracą zawodową.  

Dyrekcja jest też zobowiązana do monitorowania usług doradców, pracowników socjalnych, 
psychologów i innych specjalistów zgodnie z potrzebami uczniów i ich rodzin. Do jej 
obowiązków należy promowanie działań edukacyjnych i kulturalnych w kontekście 
nauczania przez całe życie (Ustawa o edukacji z 1988 r. z poprawkami Ustawy nr 13/2006). 
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Prawne ustanowienie nowej Dyrekcji do spraw Usług Edukacyjnych skonsolidowało 
działania prowadzone od czasu wdrożenia krajowego minimalnego programu nauczania 
(Ministerstwo Edukacji, 1998). Ministerstwo Edukacji, Młodzieży i Zatrudnienia kieruje 
ważnym procesem reformy maltańskiego sektora edukacyjnego, który jest próbą 
wzmocnienia „systemu edukacji przez przekształcenie go w nową strukturę pozwalającą 
lepiej, skuteczniej i szybciej reagować na potrzeby naszych dzieci, naszych rodzin i naszego 
kraju”). w ramach tej transformacji Ministerstwo Edukacji zleciło analizę poradnictwa 
zawodowego w maltańskich szkołach. Jej efektem była publikacja dokumentu Polityka 
poradnictwa zawodowego dla szkół (Ministerstwo Edukacji, Malta, 2007). Dokument ten miał 
następujące cele: ponowne uruchomienie poradnictwa zawodowego w obrębie maltańskiego 
systemu kształcenia obowiązkowego oraz jasne określenie w niej roli poradnictwa 
zawodowego; wydanie zaleceń dotyczących tworzenia infrastruktury poradnictwa 
zawodowego, a także opisanie, jak realizować te usługi w bardziej profesjonalny sposób.  

Zgodnie z poprawkami Ustawy o edukacji (1988) z 2006 r. i po opublikowaniu nowych 
wytycznych co do poradnictwa zawodowego, podpisano nową zbiorową umowę między 
rządem Malty a maltańskim Związkiem Nauczycieli, na podstawie której wprowadzono 
i określono nowe stanowiska, mające zapewnić skuteczne świadczenie poradnictwa 
zawodowego w szkołach. Umowa zapewnia w szkołach wsparcie dla uczniów, organizując 
różne usługi w tym zakresie. Wytyczne (Ministerstwo Edukacji, 2007) zalecają zatrudnienie 
wykwalifikowanego personelu – doradców, doradców stażystów, doradców kolegiów, 
doradców zawodowych, doradców zawodowych stażystów oraz doradców zawodowych 
kolegiów. Wydany w następstwie tych decyzji dokument Usługi dla uczniów podległe 
Dyrekcji do spraw Usług Edukacyjnych: ramy działalności (2007) określa nową strukturę 
usług dla uczniów, jaką chcą wprowadzić władze edukacyjne, by poprawić jakość 
poradnictwa zawodowego. 

PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE 

Odpowiedzialność za udzielanie informacji na tematy edukacyjne i zawodowe oraz 
świadczenie usług poradnictwa i opieki psychologicznej jest rozłożona przede wszystkim 
między Ministerstwo Edukacji oraz Ministerstwo Polityki Społecznej.  

Główną rolę w tej dziedzinie odgrywa Ministerstwo Edukacji, które przekazuje zadania 
organizacyjne Dyrekcji do spraw Usług Edukacyjnych. Na szczeblu Ministerstwa Polityki 
Społecznej za usługi poradnictwa skierowane do młodzieży i dorosłych szukających pracy 
oraz do osób ze specjalnymi potrzebami odpowiada Korporacja Zatrudnienia i Szkoleń 
(ETC). ETC opracowuje ważne dane dotyczące zatrudnienia (jak barometr zatrudnienia). 
w 2004 r. opublikowała bardzo użyteczny Podręcznik poradnictwa zawodowego 
uwzględniającego specyfikę płci.  

Cele krajowe 

Poradnictwo zawodowe powinno wyposażyć wszystkich uczniów w umiejętności i wiedzę 
potrzebne do podejmowania skutecznych decyzji zawodowych przez całe życie. Zgodnie 
z dokumentem Polityka poradnictwa zawodowego dla szkół (2007) do krajowych celów 
poradnictwa zawodowego należą: poszerzanie dostępu do poradnictwa zawodowego 
i zapewnianie spójności między sektorem edukacyjnym i sektorem zatrudnienia; 
ustanowienie przejrzystej struktury poradnictwa, określającej role i funkcje pełnione przez 
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doradców; zapewnianie łagodnego przejścia od dzieciństwa przez okres dorastania do 
dorosłości dzięki strukturze poradnictwa, promującej nauczanie przez całe życie; 
przesunięcie centrum uwagi z dostarczania usług na zapotrzebowanie na usługi; 
świadczenie usług na wiele sposobów; gromadzenie, kompilowanie i publikowanie wyników 
badań na temat poradnictwa zawodowego; zwiększanie odpowiedzialności za coraz większą 
efektywność usług poradnictwa zawodowego.  

W ramach takiej struktury organizacyjnej poradnictwo zawodowe zapewnia uczniom 
możliwość: zrozumienia samych siebie i czynników mających na nich wpływ, analizowania 
opcji edukacyjnych i zawodowych, uczenia się o zmianach i przejściach, odkrywania kwestii 
stereotypowych wyobrażeń związanych z pracą, uczenia się przez doświadczenie, 
uświadomienia sobie wagi ciągłego kształcenia przez całe życie. 

PORADNICTWO ZAWODOWE W PROGRAMIE NAUCZANIA 
Poradnictwo zawodowe w szkołach skupia się w znacznym stopniu na pomocy 
w podejmowaniu ważnych decyzji edukacyjnych w określonych momentach, zwłaszcza 
w czasie ostatnich lat szkoły średniej, gdy uczniowie dokonują wyboru przedmiotów 
i zaczynają szukać informacji na temat policealnych instytucji edukacyjnych lub możliwości 
zatrudnienia (Sultana, 2004). Usługami poradnictwa i opieki psychologicznej w szkołach 
średnich zajmują się osoby na stanowiskach: nauczyciela poradnictwa i szkolnego doradcy. 
Ich role różnią się w wielu kwestiach. Jeden nauczyciel poradnictwa w szkole przypada na 
300 uczniów. Jego zadaniem jest prowadzenie poradnictwa edukacyjnego i zawodowego dla 
uczniów. Nauczyciele poradnictwa przeznaczają połowę swojego czasu na nauczanie 
własnego przedmiotu, a drugą połowę na obowiązki związane z poradnictwem. Pracują 
z uczniami indywidualnie lub w grupach. Nauczyciele ci są także odpowiedzialni za salę, 
oddaną na potrzeby rozpowszechniania informacji o ścieżkach edukacyjnych i dostępnych 
zawodach (takie sale są w mniej więcej połowie szkół), zarządzają systemem kart 
protokołowych i organizują seminaria dla uczniów, nauczycieli i rodziców oraz imprezy, 
dające okazję do zetknięcia się z przedstawicielami świata zawodowego, uczniami szkół 
średnich II stopnia itp. Szczególną uwagę poświęca się uczniom w przełomowych 
momentach edukacji, takich jak zakończenie obowiązkowego etapu kształcenia i przejście 
do szkoły średniej II stopnia, wybór opcji kształcenia obowiązkowego oraz przejście 
z jednego poziomu kształcenia na drugi i z systemu szkolnego do pracy. 

Na szczeblu centralnym za poradnictwo zapewniane uczniom kilku szkół odpowiedzialni są 
szkolni doradcy, działający w ramach poradni doradztwa i opieki psychologicznej. Ich praca 
różni się od pracy nauczycieli poradnictwa i jest skupiona przede wszystkim na osobistym 
rozwoju uczniów (zwłaszcza uczniów przysyłanych do doradców przez nauczycieli, 
dyrektorów szkół, nauczycieli poradnictwa, a nawet rodziców). Prowadzą oni sesje 
z potrzebującymi tego uczniami, a czasem pracują z rodzicami lub całą rodziną, by lepiej 
pomóc uczniowi. w razie potrzeby odsyłają uczniów do innych ośrodków i/lub specjalistów. 
w ramach programu profilaktyki organizują rozmowy na różne tematy, zgodnie z potrzebami 
danej szkoły. Doradcy monitorują ponadto nauczycieli poradnictwa, służą im wsparciem 
i współpracują z nimi. Szkolni doradcy prowadzą szkolenia i organizują seminaria rozwoju 
zawodowego dla nauczycieli poradnictwa. 
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Doradcy związani są z placówką centralną, ale każdy odpowiada za kilka szkół i spędza 
w jednej lub kilku z nich co najmniej 3 dni w tygodniu. Nie mają obowiązków dydaktycznych 
i pracują zarówno w szkołach podstawowych, jak i średnich. 

Programy i działania 

W maltańskich szkołach uczniowie mogą uczestniczyć w różnorodnych zajęciach 
związanych z poradnictwem. Zgodnie z dokumentem Polityka poradnictwa zawodowego dla 
szkół (2007) należą do nich: 

Rozmowy o przejściu i analiza możliwości w VI klasie 

Co roku nauczyciele poradnictwa i szkolny doradca przeprowadzają spotkania dla rodziców 
i uczniów wszystkich VI klas. Celem tych spotkań jest:  

• uświadomienie rodzicom i uczniom implikacji edukacyjnych, wynikających z przejścia 
ze szkolnictwa podstawowego do szkolnictwa średniego;  

• uświadomienie rodzicom i uczniom funkcji poradnictwa zawodowego oraz różnic 
zadań szkolnego doradcy i nauczyciela poradnictwa;  

• poinformowanie rodziców i uczniów o możliwościach wyboru przedmiotów oraz 
przekazanie im wszystkich ważnych informacji, by uczniowie podejmowali dobrze 
uzasadnione decyzje (niektóre kolegia zapraszają nauczycieli przedmiotowych, by 
opowiedzieli rodzicom i uczniom o przedmiotach do wyboru).  

Analiza możliwości w II klasie 

W II klasie uczniowie ponownie są proszeni o wybór opcji przedmiotowych, zgodnie 
z własnymi zainteresowaniami, umiejętnościami i osiągnięciami. Nauczyciele poradnictwa 
w każdej szkole poświęcają wiele czasu na zorganizowanie spotkań grupowych 
i indywidualnych, mających pomóc uczniom w podjęciu jak najlepszych decyzji. 
Współpracują oni także z nauczycielami poszczególnych przedmiotów, włączając ich 
w rozmowy z rodzicami i uczniami. 

Orientacja zawodowa 

Dla uczniów ostatniej klasy kształcenia obowiązkowego organizowane są seminaria, dni 
informacji zawodowej i wizyty w firmach. Zajmują się tym najczęściej nauczyciele 
poradnictwa i szkolni doradcy. Centralna placówka usług poradnictwa organizuje program 
wizyt w ramach orientacji zawodowej i seminaria zawodowe, które uzupełniają działania 
podejmowane na szczeblu szkolnym. Wszystkie te przedsięwzięcia są organizowane we 
współpracy z innymi podmiotami. 

Program „Wybór” 

Maltański Urząd Turystyki (Malta Tourism Authority – MTA) realizuje program „Wybór”, który 
ma na celu promowanie pracy w branży turystycznej. Obejmuje on wizyty w hotelach, 
restauracjach, biurach podróży i miejscach historycznych. Organizując wizyty dla uczniów 
szkół średnich, MTA współpracuje z nauczycielami poradnictwa.  
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Monitorowanie dalszej nauki 

Nauczyciele poradnictwa porządkują informacje i śledzą losy uczniów kończących 
obowiązkowy etap edukacji. Takie informacje są ważne dla osób planujących kształcenie, 
albowiem dostarczają danych na temat liczby uczniów kontynuujących naukę po kształceniu 
obowiązkowym oraz podejmowanych przez nich decyzji.  

Interwencje indywidualne  

W razie potrzeby nauczyciele poradnictwa przeprowadzają interwencje indywidualne. 
Pomagają one uczniom uświadomić sobie własne emocje i niepokoje, przeanalizować 
posiadane informacje i pracować nad wszelkimi trudnościami emocjonalnymi, jakich mogli 
doświadczyć podczas dokonywania wyboru przedmiotu lub podejmowania decyzji 
zawodowych. w ramach takich interwencji rozwiązywane są także problemy osobiste obecne 
w codziennym funkcjonowaniu szkoły, takie jak znęcanie się, wagary, nieobecności, brak 
motywacji i inne trudności, z którymi borykają się uczniowie podczas pobytu w szkole. 

Programy związane z pracą  

Projekt współpracy w szkołach (Scoops) 

Uruchomiony w październiku 1995 r. Projekt współpracy w szkołach (Scoops) to inicjatywa 
starająca się łączyć szkołę z pracą. Pozostaje ona poza formalnymi strukturami poradnictwa. 
Stanowi część pozalekcyjnych programów edukacyjnych i kładzie nacisk na 
przedsiębiorczość i samozatrudnienie. 

Celem tego projektu jest umocnienie świadomości współpracy wśród uczniów i osób 
uczących, rozwijanie przedsiębiorczości oraz pogłębianie talentów osobistych i umiejętności 
współżycia z innymi. 

Obserwacja pracy 

Mimo braku formalnych wymagań dotyczących przeprowadzania obserwacji pracy, niektórzy 
nauczyciele poradnictwa organizują tego typu tygodniowe zajęcia dla uczniów ostatniej klasy 
kształcenia obowiązkowego. 

Takie inicjatywy mają pomóc uczniom w zaznajomieniu się ze światem zawodowym; 
uświadomić im różne umiejętności interpersonalne i osobiste, potrzebne do pracy w danym 
zawodzie oraz motywować do kontynuowania nauki i podjęcia pracy w wybranej profesji.  

Young Enterprise 

W kształceniu nieobowiązkowym, zwłaszcza na poziomie policealnym, uczniowie 
uczestniczą w działaniach Young Enterprise (Młoda Przedsiębiorczość). Praktyczne projekty 
biznesowe mają im pomóc rozwijać nastawienie i umiejętności potrzebne do osiągnięcia 
sukcesu zawodowego, niezbędne w nauczaniu przez całe życie i zwiększające szanse 
zatrudnienia. Young Enterprise Malta pragnie inspirować i edukować młodych ludzi, tak by 
zrozumieli i cenili rolę działalności gospodarczej. Program ten jest finansowany przez firmy 
prywatne. Young Enterprise ma w planach stworzenie programu podstawowego dla uczniów 
szkół podstawowych, który miałby pomóc im uświadomić sobie znaczenie działalności 
gospodarczej, ekonomii i edukacji w miejscu pracy.  
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Będzie się on składał z sześciu kolejnych programów, po jednym w każdym roku szkolnym, 
uwzględnionych w programie nauczania i wykorzystujących zagadnienia, które uczą 
rozumienia, jak ludzie postrzegają swoje role jako jednostek, klientów i pracowników. 
z książeczek, odgrywania scenek, wycieczek terenowych, zabaw, technologii itp. młodzi 
ludzie poznają przedstawicieli świata biznesu. Pomaga im to w zrozumieniu zasad 
i koncepcji biznesowych oraz daje solidne podstawy przedsiębiorczości, odpowiednio do 
wieku uczestników. 

Miejsce praktyk w strukturze programu nauczania 

Brak oficjalnych zaleceń w zakresie organizacji praktyk w ramach programu nauczania na 
obowiązkowym etapie kształcenia, ale takie programy są integralną częścią 
nieobowiązkowej edukacji zawodowej.  

INNE RODZAJE DZIAŁAŃ I  USŁUG PORADNICZYCH 

Kontakty ze światem zawodowym 

Korporacja Zatrudnienia i Szkoleń (ETC) dostarcza informacji i świadczy usługi poradnictwa 
skierowane do młodych ludzi i osób dorosłych szukających pracy. Uczniowie ostatniej klasy 
kształcenia obowiązkowego mogą być zapraszani do biur ETC, by dowiedzieć się 
o oferowanych usługach. Sekcja Młodzieżowa ETC w szczególny sposób zajmuje się 
młodymi ludźmi w wieku od 16 do 24 lat, oferując im informacje zawodowe i poradnictwo.  

Głównym celem ETC jest wspieranie młodych osób dorosłych oraz pomoc w pomyślnym 
przejściu do świata zawodowego. Oferuje także możliwość szkolenia i zdobycia 
doświadczeń zawodowych chętnym do skorzystania z takich usług. Na szczeblu krajowym 
ETC uruchomiła ostatnio Strategię Zatrudnienia Młodzieży, na którą składają się takie 
bieżące inicjatywy, jak osobisty plan działań i profilowanie, poradnictwo zawodowe, kursy 
umiejętności związanych z szukaniem pracy, udogodnienia w szukaniu pracy, plany 
gromadzenia doświadczeń zawodowych, kursy szkoleniowe, plany stażów, praktyk i grantów 
szkoleniowych. Obejmuje ponadto planowane działania, wśród nich Program Wspierania 
Zatrudnienia (współfinansowany przez ESF w latach 2007-2013), Program Zatrudnienia 
Młodzieży opracowany w celu zwiększenia szans zatrudnienia i integracji z rynkiem pracy, 
Plan Zmiany Pracy, Plan Próby Zawodu, Podstawową Edukację Zawodową (która ma 
wykształcić podstawowe umiejętności związane z zatrudnieniem u młodych osób 
opuszczających szkołę, kończących kształcenie obowiązkowe bez żadnej formy kwalifikacji). 
Inny projekt, realizowany we współpracy ze szkołami, to „Zasięg”. Koncentruje się na 
uczniach w wieku 15 i 16 lat, wśród których występuje wysoki poziom absencji – program 
ten ma przyciągnąć ich z powrotem do szkoły. 

Usługi poradnictwa w szkołach  

Polityka Poradnictwa Zawodowego dla szkół (2007) stwierdza, że w szkołach maltańskich 
zrobiono już wiele w dziedzinie poradnictwa zawodowego. Większość działań wiąże się 
z okresami przejściowymi w życiu uczniów. Dokument ten sugeruje, że poradnictwo 
zawodowe w Malcie musi przyjąć perspektywę całożyciową i świadomie stopniowo zmieniać 
kierunek – od skupiania na pomocy uczniom w podejmowaniu jednorazowych decyzji ku 
bardziej całościowemu podejściu, tj. kształtowaniu umiejętności. Pomogą one uczniom 
i studentom w podejmowaniu bardziej skutecznych decyzji w ciągu całego życia. Dlatego 
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w dokumencie wymienione są 3 główne propozycje związane z: 1) strukturami 
organizacyjnymi, 2) kształceniem zawodowym, 3) standardami jakości. 

Jeśli chodzi o struktury organizacyjne, dokument Polityka poradnictwa zawodowego dla 
szkół (2007) sugeruje, aby usługi zawodowe składały się z dwóch uzupełniających się 
struktur: jednej – funkcjonującej w obrębie systemu kształcenia i drugiej – niezależnej od 
niego.  

W obrębie systemu kształcenia należy stworzyć nową strukturę dla doradców zawodowych. 
Oznacza to, że różni ludzie będą oferowali i świadczyli usługi – doradcy skupią się na 
kwestiach osobistych, a doradcy zawodowi ograniczą się do organizowania działań 
związanych z poradnictwem zawodowym. Sugestia ta została już poddana dyskusji, a nowa 
umowa zbiorowa idzie dalej, wprowadzając stanowiska doradców stażystów i doradców 
zawodowych stażystów. Zapewnia to rozwój zawodowy osobom rozpoczynającym pracę, 
a także sprawia, że zawsze będą dostępni specjaliści świadczący takie usługi. 

W dokumencie zaleca się powołanie niezależnej placówki centralnej – Narodowego Centrum 
Poradnictwa Zawodowego (NCGC) – które ma spełniać kilka funkcji obejmujących badania, 
rozpowszechnianie informacji zawodowych i kontrolę jakości. NCGC powinno być ośrodkiem 
doskonalenia poradnictwa zawodowego w Malcie. Do jego zadań należy ułatwianie 
edukacyjnych, szkoleniowych i zawodowych momentów przejścia wszystkim obywatelom, 
a zwłaszcza uczniom, co nadaje poradnictwu zawodowemu perspektywę całożyciową. 
Bardziej szczegółowe zadania NCGC to: promowanie i zapewnianie wysokiej jakości usług 
poradnictwa zawodowego; doradzanie rządowi na temat rozwoju polityki w tym zakresie; 
zarządzanie krajowymi inicjatywami zawodowymi; uzupełnianie, wspomaganie 
i integrowanie usług poradnictwa zawodowego; wymiana informacji z Korporacją 
Zatrudnienia i Szkoleń oraz partnerami społecznymi; pogłębianie interakcji między sektorem 
zatrudnienia i sektorem edukacyjnym; tworzenie i rozpowszechnianie materiałów dla 
doradców wspierających poradnictwo; analizowanie, kompilowanie i rozpowszechnianie 
informacji zawodowych. 

Edukacja zawodowa jest integralną częścią poradnictwa zawodowego, ponieważ dostarcza 
uczniom wiedzę na temat rynku pracy oraz uczy ich podejmowania decyzji edukacyjnych, 
szkoleniowych, życiowych i zawodowych. 

Dzięki lekcjom edukacji zawodowej realizowane jest prawo uczniów do poradnictwa. Choć 
tematy zawodowe przewijają się w różnych przedmiotach w maltańskim programie edukacji 
(np. wiedza o społeczeństwie, rozwój osobisty i społeczny, studia europejskie i studia 
biznesowe), nie ma kompletnego programu, obejmującego okres szkoły podstawowej 
i średniej, który zapewniałby refleksję uczniów i studentów na temat ich postaw i przekonań 
o świecie zawodowym, a dzięki temu pogłębiał umiejętności i wiedzę, potrzebne do 
rozpoczęcia wybranej kariery zawodowej. 

Dlatego Polityka poradnictwa zawodowego dla szkół (2007) sugeruje:  
• edukacja zawodowa powinna być jednym z wątków przedmiotu „rozwój osobisty 

i społeczny” (Personal and Social Development – PSD). Należy ponownie 
przeanalizować program tego przedmiotu, tak by zawierał większy komponent 
edukacji zawodowej, a następnie zmienić jego nazwę na „rozwój osobisty, społeczny 
i zawodowy” (Personal, Social and Career Development – PSCD). Jest tam miejsce 
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na dialog, wychowanie demokratyczne, nauczanie przez doświadczenie i krytyczne 
myślenie, czyli podstawowe komponenty edukacji zawodowej; 

• program rozwojowy edukacji zawodowej powinien rozpoczynać się we wczesnym 
dzieciństwie i trwać przez całe życie. Dokument określa liczbę godzin, jaką należy 
przypisać do każdego roku, lub formy zajęć; 

• należy zadbać o współpracę między różnymi specjalistami pracującymi w obszarze 
poradnictwa zawodowego. Sugeruje się współpracę nauczycieli PSCD 
z koordynatorami zawodowymi kolegiów i doradcami zawodowymi. Chodzi bowiem 
o to, aby lekcje edukacji zawodowej uzupełniały poradnictwo szkolne. 

Wysokie standardy jakości są warunkiem zapewniającym klientom jak najlepsze usługi, 
dlatego środki kontroli powinny być skupione na zwiększaniu kompetencji i określaniu 
zakresu profesjonalnego poradnictwa zawodowego.  

Dokument Polityka poradnictwa zawodowego dla szkół (2007) podkreśla, że doradca 
zawodowy musi być odpowiednio wykwalifikowany i wykazywać chęć stałego rozwoju 
zawodowego. Kodeks etyczny i opracowane normy jakości umożliwią wyznaczenie 
standardów profesjonalnego postępowania i zagwarantują, że klienci otrzymają jak 
najlepsze usługi.  

Warunkiem osiągnięcia i utrzymania wysokich standardów są wskaźniki przyjęte do oceny 
usług. Do tego rodzaju danych należałyby szczegółowe informacje na temat liczby osób 
korzystających z tych usług oraz ich cech, potrzeb poszczególnych klientów, wskaźników 
satysfakcji klientów i zmiany tych wskaźników w zależności od cech klientów. 

Utworzenie na Uniwersytecie Maltańskim studiów podyplomowych z poradnictwa oraz 
studiów podyplomowych z poradnictwa całożyciowego oraz rozwoju zawodowego 
przyczynia się do aktualizacji umiejętności i wiedzy doradców, co zapewnia wysoką jakość 
usług.  

KWALIFIKACJE DORADCÓW 

W szkołach 

Wszyscy nauczyciele poradnictwa to zawodowi nauczyciele mający przynajmniej tytuł 
licencjata pedagogiki. Nie muszą oni jednak mieć szczególnych kwalifikacji w dziedzinie 
poradnictwa. Mimo to część osób pracujących w tym charakterze podjęła studia z tego 
zakresu na Uniwersytecie Maltańskim. Jest to dwuletni kurs w niepełnym wymiarze godzin, 
prowadzący do uzyskania dyplomu z poradnictwa zawodowego i opieki psychologicznej. 
w latach 2002–2004 uniwersytet oferował możliwość uzyskania dyplomu z poradnictwa 
i doradztwa zawodowego. w lutym 2006 r. uczelnia włączyła do swojej oferty podyplomowe 
studia z poradnictwa i rozwoju całożyciowego, mające poprawić jakość usług poradnictwa 
zawodowego w Malcie. Studia te są opracowane z myślą o absolwentach pedagogiki, którzy 
chcą specjalizować się w dziedzinie poradnictwa zawodowego. Aby zostać przyjętym na taki 
kurs, kandydat musi (a) mieć ukończone studia wyższe, najlepiej z pokrewnej dziedziny, 
takiej jak pedagogika, psychologia i inne; oraz (b) odbyć rozmowę kwalifikacyjną z Radą, 
która sprawdzi, czy ma on odpowiednie kwalifikacje do uczestniczenia w kursie, takie jak 
profesjonalne podejście i predyspozycje oraz najlepiej doświadczenie zawodowe 
w pokrewnej dziedzinie. 
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Nauczyciele poradnictwa uczestniczą w letnich kursach doskonalenia zawodowego 
i comiesięcznych specjalistycznych sesjach doszkalających. Nauczyciele bez kwalifikacji 
w dziedzinie poradnictwa, a ubiegający się o stanowisko w tym obszarze, odbywają 
rozmowę kwalifikacyjną, w czasie której bierze się pod uwagę kwalifikacje, doświadczenie 
zawodowe, rekomendacje i osobowość. Osoby ubiegające się po raz pierwszy o takie 
stanowisko i mające kwalifikacje związane z poradnictwem, także odbywają rozmowę 
kwalifikacyjną. Osoby z kwalifikacjami w zakresie poradnictwa, które pracowały już jako 
nauczyciele poradnictwa, automatycznie stają się nauczycielami poradnictwa, bez 
konieczności odbywania takiej rozmowy. Nominacje odnawiane są co 2 lata. 

Niektórzy nauczyciele poradnictwa i szkolni doradcy kontynuują swój rozwój zawodowy za 
granicą, zdobywając tytuł magistra w dziedzinie rozwoju zawodowego. Aby stać się 
szkolnym doradcą, kandydat musi mieć 10-letnie doświadczenie pedagogiczne, 5-letnie 
doświadczenie w pracy jako nauczyciel poradnictwa oraz wymagane kwalifikacje zawodowe. 
Należy do nich przede wszystkim dyplom magisterski lub ukończone studia podyplomowe 
z poradnictwa na Uniwersytecie Maltańskim lub na uczelni zagranicznej (niektóre osoby 
mają tytuł magistra).  

Reforma systemu edukacji oraz powstanie sieci kolegiów – zgodnie z porozumieniem 
zawartym w 2007 r. między rządem i maltańskim Związkiem Nauczycieli – wymusi 
modyfikację usług poradnictwa i opieki psychologicznej. Stanowisko doradcy szkolnego 
będzie stopniowo wycofywane i zostanie zastąpione przez stanowiska doradcy i doradcy 
kolegium. Kandydaci ubiegający się o stanowisko doradcy muszą mieć tytuł magistra 
pedagogiki, pracy społecznej, pracy z młodzieżą, psychologii lub innej pokrewnej dziedziny 
oraz ukończone studia podyplomowe, studia magisterskie lub wyższe kwalifikacje 
z poradnictwa. Muszą także legitymować się przynajmniej 2-letnim nadzorowanym 
doświadczeniem poradnictwa w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą. Doradcy, podlegający 
doradcom kolegiów, będą pracować w szkołach podstawowych oraz średnich, pomagając 
uczniom, gronu pedagogicznemu i rodzicom. Doradcy kolegiów będą rekrutować się 
spośród osób, które są wykwalifikowanymi doradcami i mają 4-letnie doświadczenie w pracy 
jako doradca w licencjonowanej szkole. Powstaną także 2 inne stanowiska: doradca 
zawodowy i doradca zawodowy kolegium. Doradca zawodowy będzie funkcjonował zarówno 
na szczeblu szkoły podstawowej, jak i średniej, wspierając uczniów, grono pedagogiczne 
i rodziców oraz dbając o ciągłość między rozwojem edukacyjnym uczniów i praktyką 
zawodową. Stanowisko to będzie obsadzane na podstawie zgłoszeń do konkursu otwartego 
dla osób dysponującym dyplomem studiów w zakresie pedagogiki, pracy społecznej, pracy 
z młodzieżą, psychologii lub dziedziny pokrewnej oraz dyplomem poradnictwa zawodowego 
lub porównywalnymi kwalifikacjami. Doradca zawodowy kolegium będzie rekrutowany 
spośród doradców zawodowych z przynajmniej 4-letnim doświadczeniem na tym stanowisku 
lub nauczycieli mających dyplom poradnictwa zawodowego z przynajmniej 4-letnim 
doświadczeniem w poradnictwie zawodowym i opiece psychologicznej w licencjonowanej 
szkole. Przewiduje się także rekrutację doradców zawodowych stażystów i doradców 
stażystów przez Ministerstwo Edukacji, Kultury i Młodzieży. 

W innych placówkach poradnictwa 

Doradcy zawodowi pracujący w maltańskich Państwowych Służbach Zatrudnienia (PES), 
a konkretnie w Korporacji Zatrudnienia i Szkoleń (ETC), muszą mieć dyplom lub ukończone 
studia z zakresu pokrewnej dziedziny (przede wszystkim z nauk społecznych), takiej jak 
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praca społeczna, psychologia, zasoby ludzkie, socjologia i praca z młodzieżą. Większość 
doradców zawodowych wzięła udział w uruchomionym w 2002 r. programie poradnictwa 
zawodowego i opieki psychologicznej. Inni ukończyli ostatnio studia podyplomowe 
z całożyciowego poradnictwa i rozwoju zawodowego, oferowane od 2006 r. 

WSPÓŁPRACA MIĘDZY SZKOŁAMI, PRACODAWCAMI, RODZICAMI I 
INNYMI PODMIOTAMI 
Podmioty zaangażowane w poradnictwo zawodowe kierowane do uczniów współpracują ze 
sobą. Na przykład, szkoły organizują spotkania rodziców z absolwentami celem omawiania 
wyborów zawodowych. Częścią tej współpracy są także seminaria, wizyty w firmach itp., 
w które angażowani są przedstawiciele świata zawodowego (zobacz części wcześniejsze). 

DOSTĘP DO INFORMACJI NA TEMAT PORADNICTWA ZAWODOWEGO 

Wykorzystywanie Internetu w poradnictwie ogranicza się do rozpowszechniania informacji 
na temat stron internetowych, dotyczących dostępnych ścieżek edukacyjnych i szkoleń. 
Służby poradnictwa zawodowego i opieki psychologicznej mają swój portal internetowy 
(http://schoolnet.gov.mt/guidance/default.html) zawierający informacje i linki dotyczące 
dalszej edukacji i zatrudnienia. Własne witryny internetowe ma także wiele instytucji 
kształcenia nieobowiązkowego. Nie powstał jeszcze ogólnokrajowy portal dostępu do 
edukacji narodowej.  

Państwowe Służby Zatrudnienia prowadzą stronę internetową, zawierającą informacje 
o zatrudnieniu i dostępnych szkoleniach – www.etc.gov.mt. ETC zarządza też maltańską 
stroną EURES – www.euresmalta.com.mt. Obie witryny prezentują informacje zarówno dla 
pracodawców, jak i osób szukających pracy. Najważniejsza, jeśli chodzi o dostęp do 
informacji zawodowych, jest baza danych „Ścieżki kariery” umieszczona na stronie EURES 
Malta, gdzie klienci mają dostęp do około 100 ścieżek zawodowych. Strona internetowa ETC 
zawiera także szczegółowe informacje dla osób szukających pracy, w tym broszurę na temat 
układania osobistego planu działań z poradami na temat szukania pracy. 
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NIEMCY 

Rok szkolny 2007/08 

Kształcenie jest obowiązkowe dla uczniów w wieku od 6 do 15 lat (z wyjątkiem niektórych 
landów). Po 4-6 latach nauki w szkole podstawowej (Primarschule) uczniowie przechodzą 
do szkół średnich (Sekundarbereich I), które są podzielone na różne ścieżki edukacyjne 
(Gymnasium, Hauptschule lub Realschule). Decyzja o wyborze ścieżki leży w gestii 
rodziców lub szkół (bądź odpowiednich władz). Osoby, które przerwały naukę w szkole i nie 
zamierzają kończyć nauki obowiązkowej w pełnym wymiarze godzin, muszą odbyć roczne 
przygotowanie do zawodu w pełnym wymiarze godzin (Berufsvorbereitungsjahr) lub 3-letnie 
kształcenie zawodowe w niepełnym wymiarze godzin (do ukończenia 18 lat). 

PODSTAWY PRAWNE I CELE KRAJOWE 
W roku 1971 i ponownie w 2004 Federalna Agencja Zatrudnienia i Stała Konferencja 
Ministrów Edukacji (Kultusministerkonferenz) uchwaliły porozumienia ramowe w sprawie 
współpracy między szkołami i agencjami poradnictwa zawodowego, mające wspierać 
pomyślne przechodzenie młodzieży ze szkoły ogólnokształcącej do kształcenia 
zawodowego, szkolnictwa wyższego lub na rynek pracy. Na szczeblu landów podpisywane 
są porozumienia uzupełniające, a szkoły i lokalne biura pracy (Arbeitsamt) co roku negocjują 
umowy na szczeblu lokalnym. 

W 2005 r. rząd federalny i stowarzyszenia biznesowe podpisały Narodowy Pakt na rzecz 
Kształcenia Zawodowego i Rozwoju Fachowej Siły Roboczej w Niemczech (Nationaler Pakt 
für Ausbildung und Fachkräftenachwuchs in Deutschland). Ma on na celu skierowanie oferty 
szkoleń zawodowych do wszystkich absolwentów szkół, którzy chcą i mogą odebrać 
przygotowanie zawodowe. Różnorodne środki oceny jakości w landach przyczyniają się do 
poprawiania kwalifikacji absolwentów szkół oraz wspierają podejmowanie przez nich pracy. 
Ważną podstawą tych działań są standardy edukacyjne przyjęte przez Stałą Konferencję 
w latach 2003 i 2004. 

Landy w Niemczech są także odpowiedzialne za zapewnienie całościowego 
ogólnokrajowego poradnictwa w zakresie nauki obowiązkowej i studiów. Federalna Agencja 
Zatrudnienia (BA) oferuje poradnictwo zawodowe w całym kraju, pośrednictwo pracy oraz 
usługi poradnictwa dla osób bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem. w 1998 r. 
zlikwidowano monopol na doradztwo w dziedzinie zarządzania karierą zawodową. BA 
wycofało się – szybciej niż przewidywali eksperci OECD – ze wspierania i świadczenia usług 
poradnictwa w zakresie ustawicznego kształcenia zawodowego i szkoleń. Oznaką zmiany 
nastawienia BA do szkoleń i poradnictwa zawodowego są kupony szkoleniowe i poradnictwo 
oparte na szybkim zatrudnianiu i wysokich wskaźnikach zatrudnienia. w efekcie 
administracja do spraw zatrudnienia w Niemczech (na wzór wielu innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej) skoncentrowała się na głównym zadaniu, jakim jest walka 
z bezrobociem i uzależnieniem od zasiłków przez umożliwianie ludziom powrotu na rynek 
pracy tak szybko, jak to możliwe.  
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PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE 

Za informowanie, poradnictwo zawodowe i zatrudnienie odpowiedzialna jest Federalna 
Agencja Zatrudnienia i jej biura regionalne. Rola Ministerstwa Pracy ogranicza się do 
nadzoru prawnego nad działalnością Agencji.  

Funkcja ta należy do obowiązków szkół w dziedzinie poradnictwa zawodowego objętego 
programem nauczania i praktyk, jak również w zakresie poradnictwa edukacyjnego w szkole. 

W Niemczech usługi poradnictwa w dziedzinie kształcenia, przygotowania do zawodu 
i zatrudnienia świadczy wiele instytucji, których działalność regulują różne przepisy.  

Oprócz Federalnej Agencji Zatrudnienia (SGB III), usługodawców odpowiedzialnych za 
udzielanie podstawowego wsparcia finansowego (SGB II) oraz szkół, instytucji szkolnictwa 
wyższego i władz lokalnych usługi poradnictwa zawodowego i edukacyjnego świadczy także 
wielu różnych dostawców usług (edukacyjnych) i instytucji – czasami są to działania 
ukierunkowane na określone grupy docelowe (takie jak kobiety, imigranci, osoby 
niepełnosprawne); coraz częściej zajmują się tym również podmioty prywatne.  

Agencje opieki nad młodzieżą i niezależne agencje opieki społecznej świadczą też usługi 
poradnictwa edukacyjnego i zawodowego na podstawie SGB VIII (Ustawa o usługach dla 
dzieci i młodzieży), w zależności od typu problemów i szczególnych sytuacji 
w indywidualnych przypadkach. Przykładem rosnącej aktywności na tym polu jest 
ogólnokrajowa ekspansja Agencji Kompetencji Federalnego Ministerstwa Młodzieży, które 
świadczą również usługi poradnictwa na rzecz różnych grup docelowych w kontekście 
kierowania poszczególnymi przypadkami.  

Dotychczas większość służb poradnictwa skupiała się na konkretnych sytuacjach 
decyzyjnych lub przejściowych, zwłaszcza na zmianie szkół, kształceniu zawodowym, 
szukaniu pracy i bezrobociu.  

PORADNICTWO ZAWODOWE W PROGRAMIE NAUCZANIA 
Wprowadzenie do świata zawodowego i świata pracy jest obowiązkowym komponentem 
wszystkich cyklów kształcenia na poziomie szkoły średniej i stopnia. Wprowadzenie to 
odbywa się w ramach osobnego przedmiotu (Arbeitslehre, czyli studia przedzawodowe) lub 
jest częścią materiału omawianego na innych przedmiotach, jak wiedza o społeczeństwie, 
ekonomia i technika. Nauczanie to bywa najczęściej realizowane w ostatnich dwóch latach 
edukacji obowiązkowej, ale może też zacząć się wcześniej. Rzadziej prowadzi się je 
w szkołach ogólnokształcących (Gymnasium), częściej w innych typach szkół (Hauptschule 
lub Realschule). w 16 landach średni czas poświęcany na poradnictwo zawodowe to 2 
godziny tygodniowo. 

Celem tego przedmiotu jest rozwijanie umiejętności i dojrzałości potrzebnej do dokonania 
wyboru ścieżki zawodowej i edukacyjnej. Szczególny nacisk kładzie się na rozumienie 
świata pracy i jego wymagań.  

Uczniowie, którzy nie czują się na siłach, by rozpocząć edukację na poziomie szkoły średniej 
II stopnia, często ze względu na pochodzenie ze środowiska upośledzonego społecznie, 
trudności w nauce lub potrzebę pomocy w zakresie języka niemieckiego (imigranci), mogą 
odbyć roczne przygotowanie do zawodu (Berufsvorbereitungsjahr). 
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Miejsce praktyk w strukturze programu nauczania 

W niemal wszystkich landach można odbyć dwie lub trzy długie praktyki (organizowane we 
współpracy z firmami, izbami handlowymi i szkołami), zazwyczaj po wcześniejszym 
przygotowaniu w szkole. Niektóre landy opublikowały całościowe przewodniki nauczania 
i przygotowały materiały pedagogiczne, które mogą wspomagać praktyki w miejscu pracy. 

INNE RODZAJE DZIAŁAŃ I  USŁUG PORADNICZYCH 

Kontakty ze światem zawodowym 

Praktyki zawodowe, zazwyczaj poprzedzone przygotowaniem w szkole, mają zapewnić 
naoczne poznanie świata pracy i pomóc w wyborze zawodu. 

Wizyty organizowane są głównie w ramach przedmiotów związanych z wprowadzeniem do 
życia zawodowego, a także innych, takich jak chemia, fizyka, niemiecki czy geografia. 

Usługi poradnictwa w szkołach 

Zawodowi doradcy z Federalnej Agencji Zatrudnienia odwiedzają szkoły i prowadzą kursy 
poradnictwa zawodowego w każdej przedostatniej klasie kształcenia obowiązkowego. 
w czasie tych kursów uczniowie korzystają z osobistego poradnictwa i są informowani 
o takich wydarzeniach, jak targi czy seminaria na temat zatrudnienia oraz dostępnych 
zawodów, uczą się, jak ubiegać się o pracę, przygotować CV itp. Doradcy mogą też 
prowadzić kursy uzupełniające, warsztaty doradcze dla małych grup lub krótkie dyskusje. 
Aby odbyć bardziej szczegółowe rozmowy, uczniowie mogą udać się do ośrodka informacji 
o zawodach (BIZ) Federalnej Agencji Zatrudnienia.  

Usługi poradnictwa poza szkołą 

Biura Federalnej Agencji Zatrudnienia oferują indywidualne doradztwo dla młodych osób 
dorosłych. w ten sposób pomagają w określeniu potrzeb i przyszłych strategii postępowania 
albo na interweniowanie w przypadku sytuacji kryzysowych, jak przerwanie nauki w szkole. 
Poradnictwo jest możliwe w kontakcie bezpośrednim lub na odległość (na przykład przez 
telefon lub e-mail). Oferuje się także usługi on-line za pośrednictwem Internetu.  

Opracowany przez Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych program „Regiony 
nauczania – wsparcie dla sieci” koncentrował się na kwestii poradnictwa zawodowego ze 
szczególnym uwzględnieniem 25 regionów nauczania. w ramach tych projektów 
opracowano i przetestowano całościowe modele rozwiązań w dziedzinie tworzenia 
i rozwijania regionalnych agencji poradnictwa edukacyjnego, które spełniałyby wymagania 
powstałe w poszczególnych sytuacjach oraz brałyby pod uwagę życiorysy klientów. Sieci 
Regionów Nauczania, w których współdziałałyby ze sobą wszystkie liczące się na danym 
terenie podmioty związane z edukacją, gospodarką i środowiskiem lokalnym, umożliwiałyby 
świadczenie usług poradnictwa zawodowego w sposób całościowy, obejmujący wszystkie 
sfery kształcenia i dostawców usług edukacyjnych, oferując wiele usług poradniczych 
zgodnie z potrzebami osób zainteresowanych.  

W ramach wspólnego projektu o nazwie „Profesjonalizacja regionalnego poradnictwa 
zawodowego w Niemczech” stworzono ramowy program szkolenia doradców zawodowych, 
spełniający konkretne potrzeby regionów nauczania. Skupia się on na poradnictwie 
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obejmującym wszystkie aspekty edukacyjne, poradnictwo w sieciach oraz na szczeblu 
centrum regionalnego. Na podstawie opisanego wyżej programu uzupełnionego przez 
specjalne moduły dodatkowe (np. na temat poradnictwa zawodowego w firmach) kwalifikacje 
można zdobyć za pośrednictwem dziewięciu regionalnych ośrodków kwalifikacji (RQZ). 
Grupami docelowymi tych działań kwalifikacyjnych są pracownicy agencji poradnictwa 
edukacyjnego w regionach nauczania, jak również pracownicy instytucji szkoleniowych, 
szkół, instytucji szkolnictwa wyższego, lokalnych władz, izb handlowych i projektów 
edukacyjnych, którzy w ramach swoich obowiązków pełnią m.in. funkcje doradcze.  

Działania dodatkowe 

W celu uzyskania podstawowej wiedzy o świecie biznesu i handlu uczniowie zakładają firmy 
modelowe (Schülerfirmen). Uczestniczą także w targach, rozmawiają z profesjonalistami i są 
zachęcani do uczęszczania na zajęcia w szkole zawodowej.  

KWALIFIKACJE DORADCÓW 

W szkołach 

W zależności od nauczanego przedmiotu kształcenie nauczyciela, zwłaszcza szkolenie 
przygotowawcze (Vorbereitungsdinst), zawiera elementy nauki o poradnictwie zawodowym 
(Arbeitslehre). Aby wcześnie rozpoznać mocne i słabe strony uczniów, nauczyciele często 
ściśle współpracują ze szkolnymi pedagogami, absolwentami i pracownikami socjalnymi 
(Sozialpädagogen), psychologami, rodzicami i naukowcami. 

W innych placówkach poradnictwa 

Wkrótce ma zostać opublikowane studium na temat jakości i profesjonalizmu w poradnictwie 
edukacyjnym i zawodowym (Qualität und Professionalität in der Bildungs- und 
Berufsberatung, Schiersmann i inni, 2008), które obejmuje 10 kursów nauczania, 9 
programów akademickich/uniwersyteckich oraz 10 kursów doskonalenia zawodowego 
zawierających w nazwie słowo „poradnictwo”.  

WSPÓŁPRACA MIĘDZY SZKOŁAMI, PRACODAWCAMI, RODZICAMI I 
INNYMI PODMIOTAMI 

Doradcy z Federalnej Agencji Zatrudnienia często organizują (przy współpracy szkół) dni lub 
wieczory informacyjne dla rodziców, uczestniczą też w organizacji takich wydarzeń, jak fora 
zatrudnienia. Zachęca się rodziców, aby towarzyszyli swoim dzieciom podczas wizyt 
w biurach Agencji. 

W ciałach administracyjnych Federalnej Agencji Zatrudnienia zasiadają przedstawiciele 
pracodawców uczestniczący w zarządzaniu ich działalnością. 

Firmy uczestniczą w szkolnych projektach, sponsorują je, organizują praktyki itp. 

W tym kontekście należy także wspomnieć o Narodowym Forum Poradnictwa 
Edukacyjnego, Zawodowego i Zatrudnienia. Jest to niezależna sieć, w skład której mogą 
wchodzić wszystkie instytucje i organizacje zaangażowane w szkolenia badawcze dla 
doradców, władze samorządowe i agencje pozarządowe zajmujące się, oferujące lub 
finansujące poradnictwo i opiekę psychologiczną, a także osoby korzystające z takich usług 
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oraz organizacje konsumenckie. Forum zajmuje się poradnictwem świadczonym na rzecz 
osób indywidualnych w sektorze edukacyjnym, przygotowania zawodowego i zatrudnienia. 
Forum Poradnictwa postrzega się jako platformę spotkania wszystkich podmiotów obecnych 
w tym obszarze, zapewniając możliwość wymiany wiedzy i doświadczenia między 
wszystkimi sektorami instytucjonalnymi, dyskusji nad wspólnymi problemami i projektami 
oraz szansę na osiąganie wspólnych celów. 

DOSTĘP DO INFORMACJI NA TEMAT PORADNICTWA ZAWODOWEGO 
Federalna Agencja Zatrudnienia dostarcza bezpłatne informacje (czasopisma, przewodniki, 
broszury, płyty CD-ROM oraz informacje w Internecie) wszystkim uczniom i nauczycielom 
odpowiedzialnym za Arbeitslehre. Obecnie dysponuje odrębnymi bazami danych 
o zawodach (BerufeNet), oferowanych szkoleniach (KURS), dostępnych stażach 
i praktykach (ASIS) oraz ofertach pracy (SIS). Te bazy danych są niezależne od programu 
wyboru zawodu (MACHT’S RICHTIG) i innych programów służących rozwojowi 
samoświadomości.  

Ministerstwa Edukacji poszczególnych landów publikują programy nauczania zawierające 
przedmioty związane z poradnictwem zawodowym.  

Landy dysponują różnymi informacjami na temat współpracy między szkołami i firmami.  

Istnieje ponadto wielki rynek prywatny książek, czasopism, płyt CD-ROM itp.  

Kontrola jakości informacji utrzymywana jest na przykład dzięki uczestnictwu przedstawicieli 
pracodawców i pracowników w radzie nadzorującej środki przekazu lub badaniom 
uzupełniającym przeprowadzanym przez firmy i stowarzyszenia branżowe. 

Źródła internetowe 

Federalna Agencja Zatrudnienia (Bundesagentur für Arbeit): www.arbeitsagentur.de  

www.arbeitsamt.de 

www.studienwahl.de 

www.bda-online.de/ausbildungspakt/pdfs/0_0_0_Ausbildungspakt.pdf 

www.schulewirtschaft.de 

www.bildungsserver.de 

www.kmk.org/aktuell/RV_Schule_Berufsberatung.pdf 

Źródła 

1. Ronald G. Sultana, Guidance policies in the knowledge society. Trends, challenges and 
responses across Europe (Zasady poradnictwa w społeczeństwie informacyjnym. 
Tendencje, wyzwania i reakcje na terenie Europy), raport podsumowujący CEDEFOP, 
seria CEDEFOP Panorama, 85, Luksemburg, Biuro Urzędowych Publikacji Wspólnot 
Europejskich, 2004. 

2. Analiza tematyczna ETV i CEDEFOP Guidance and counselling for learning, career and 
employment (Poradnictwo i opieka psychologiczna w nauczaniu, karierze zawodowej 
i zatrudnieniu), dokument dostępny pod adresem: 
www.trainingvillage.gr/etv/Information_resources/NationalVet/Thematic. 
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3. Eurybase, Eurydice. 

4. Career Guidance and Public Policy: Bridging the Gap (Poradnictwo zawodowe i polityka 
państwowa: wypełnianie luki), OECD 2004.  

 



Norwegia 

NORWEGIA 

Rok szkolny 2007/08 

Kształcenie jest obowiązkowe dla uczniów w wieku od 6 do 16 lat i odbywa się w ramach 
jednolitej struktury (Grunnskole), łączącej szkołę podstawową i szkołę średnią i stopnia. 
Nauka obowiązkowa składa się zatem z 2 poziomów: podstawowego (klasy I-VII) i średniego 
i stopnia (klasy VIII-X). Zgodnie z podstawowym krajowym programem nauczania uczniowie 
pozostają w tym samym systemie kształcenia. Kluczowym momentem w poradnictwie jest 
zakończenie edukacji obowiązkowej. w tym momencie uczniowie mogą wybrać 
kontynuowanie nauki w szkole średniej II stopnia – ogólnokształcącej lub zawodowej. 

PODSTAWY PRAWNE I CELE KRAJOWE 
Ustawa o edukacji z 1998 r. z poprawkami z roku 2000 mówi o prawie uczniów do 
„odpowiedniego poradnictwa edukacyjnego, społecznego i zawodowego” (§9.2). Mają oni 
otrzymać wykształcenie korespondujące z ich umiejętnościami, zainteresowaniami i wiedzą 
(§1.2). 

Zgodnie z przepisami prawa w sektorze zatrudnienia świadczenie poradnictwa zawodowego 
osobom potrzebującym takich usług leży w gestii publicznych służb zatrudnienia i opieki 
społecznej (NAV). w 2003 r. na służby te nałożono obowiązek powołania grupy roboczej, 
mającej na celu zidentyfikowanie środków, które zapewniłyby krajową i lokalną koordynację 
wszystkich usług poradnictwa w sektorze edukacyjnym oraz na rynku pracy. Rozważano 
także możliwość utworzenia stałej koordynacji. w 2008 r. odbyły się kolejne debaty 
poświęcone roli i ulokowaniu ewentualnej instytucji krajowej zajmującej się tą kwestią. Na 
szczeblu regionalnym od 2009 r. będzie funkcjonowało 19 instytucji partnerskich 
poradnictwa zawodowego. 

Kontakty międzynarodowe 

Kontakty międzynarodowe w zakresie poradnictwa zawodowego leżą w gestii Norweskiego 
Centrum Współpracy Międzynarodowej w obszarze Szkolnictwa Wyższego (SIU), które jest 
także krajową agencją zajmującą się programami uczenia się przez całe życie. w Dyrekcji do 
spraw Edukacji i Szkoleń za stosunki międzynarodowe odpowiada norweski oddział 
Eurodoradztwa. Norweski sektor edukacyjny i rynek pracy mają swoich przedstawicieli 
w Europejskiej Sieci Całożyciowego Poradnictwa Zawodowego. 

PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE 

Obowiązek świadczenia poradnictwa edukacyjnego i zawodowego spoczywa na władzach 
oświatowych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym (samorządy) oraz publicznych 
służbach zatrudnienia. Odpowiedzialność w skali całego kraju spoczywa na Ministerstwie 
Edukacji oraz Badań Naukowych (Kunnskapsdepartementet) i Dyrekcji do spraw Edukacji 
i Szkoleń. w każdym okręgu administracyjnym istnieje urząd oświatowy, reprezentujący 
władze centralne. Urząd ten, będący częścią lokalnej administracji, stanowi łącznik między 
władzami krajowymi a władzami miejskimi i okręgowymi. 
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Do podstawowych obowiązków urzędów oświatowych należą: raportowanie, sprawdzanie 
i nadzorowanie obowiązujących uregulowań prawnych, istniejącej administracji, 
podnoszenia jakości, informacji i poradnictwa. Władze lokalne, dysponujące dużą autonomią 
w wyborze narzędzi pedagogicznych, są odpowiedzialne za nauczanie na poziomie szkoły 
podstawowej i średniej i stopnia. Bezpośrednią odpowiedzialność za szkoły średnie II 
stopnia ponoszą władze okręgowe. Władze samorządowe nie są odpowiedzialne za 
prywatne szkoły podstawowe. 

Bliski związek między sektorem edukacyjnym i rynkiem pracy gwarantuje „partnerstwo na 
rzecz poradnictwa zawodowego”, które od roku 2009 będzie istniało w każdym okręgu. 
Partnerstwa te będą składały się z przedstawicieli oświaty, służb publicznych, szkół 
wyższych, organizacji pracodawców i innych podmiotów zaangażowanych w poradnictwo 
zawodowe. 

PORADNICTWO ZAWODOWE W PROGRAMIE NAUCZANIA 
Zgodnie z programem nauczania poradnictwo zawodowe i edukacyjne „ma charakter 
interdyscyplinarny, a odpowiedzialność za nie ponoszą wszystkie podmioty systemu 
oświaty”. Teoretycznie elementy wprowadzenia do świata zawodowego są zawarte 
w programie nauczania wszystkich klas szkoły podstawowej. Przedmiot nabiera kształtu na 
poziomie szkoły średniej i stopnia w programie „wybory edukacyjne” (utdanningsvalg), 
składającym się łącznie ze 113 godzin lekcyjnych. 

Systemy katalogów poradnictwa 

Obecnie w Norwegii wdrażany jest krajowy system katalogu poradnictwa. Internetowa 
wersja katalogu dostępna jest w formie pilotażowej od września 2009 r., a na szczeblu 
krajowym ma wejść w życie około 2011 r. 

INNE RODZAJE DZIAŁAŃ I  USŁUG PORADNICZYCH 

Kontakty ze światem zawodowym 

Zachęca się do nawiązywania kontaktów między szkołami a przedsiębiorstwami 
proponującymi miejsca pracy. Nauczyciele organizują wizyty w tych przedsiębiorstwach. 
Relacje te utrzymywane są w znacznym stopniu dzięki przedmiotowi „wybory edukacyjne”, 
związanemu z poradnictwem zawodowym. Inne kontakty ze światem zawodowym mogą być 
utrzymywane w ramach regionalnej inicjatywy współpracy między sektorem edukacyjnym 
a rynkiem pracy o nazwie „Partnerstwa w poradnictwie zawodowym”. Więcej informacji 
zobacz część Źródła internetowe.  

Usługi poradnictwa w szkołach 

Na mocy Ustawy o edukacji usługi poradnictwa w szkołach są prawem przysługującym 
uczniom. Szkoły średnie i i II stopnia zatrudniają własnych doradców zawodowych. Usługi 
poradnictwa dzielą się na poradnictwo zawodowe i społeczne, co ma dawać możliwość 
doskonalenia poradnictwa zawodowego. Czas przeznaczany na poradnictwo to minimum 
jedna godzina na 25 uczniów. Ten minimalny zakres jest często uznawany za standard. 

W każdym okręgu pracuje koordynator poradnictwa (często w okręgowym urzędzie 
oświatowym). Koordynator ten jest łącznikiem między Dyrekcją do spraw Edukacji i Szkoleń 
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a doradcami. Koordynatorzy poradnictwa tworzą ogólnokrajową sieć finansowaną przez 
Dyrekcję. Spotykają się 2 razy w roku. 

Oprócz usług poradnictwa istnieją wyspecjalizowane służby, skupiające się na osobach 
przerywających naukę w szkole.  

Organizacja tych służb leży w gestii administracji okręgowej. Zarządzanie nimi odbywa się 
na szczeblu regionalnym, a działalność tych ośrodków jest w pewnym zakresie 
koordynowana na szczeblu krajowym (www.ks.no). 

Usługi poradnictwa poza szkołą 

W Norwegii działa niewiele prywatnych służb poradnictwa zawodowego. Skupiają się one 
w stolicy państwa i w jej okolicach. Na tego typu prywatne usługi istnieje umiarkowane 
zapotrzebowanie. 

KWALIFIKACJE DORADCÓW 

W szkołach 

Doradcy szkolni to przede wszystkim nauczyciele, choć kwestia ta nie jest uregulowana 
prawnie. Często taka sytuacja odpowiada zarówno pracodawcom, jak i pracownikom. 

Przygotowywane są nowe przepisy prawne, w których określono minimalne wymagania co 
do kwalifikacji doradców szkolnych. 

Kilka uczelni wyższych ma w swojej ofercie kursy poradnictwa zawodowego. Mają one 
wartość od 15 do 60 norweskich punktów edukacyjnych, co odpowiada 15-60 punktom 
ECTS. 

Tradycyjnie około połowy szkolnych doradców zawodowych podejmowało szkolenie 
specjalistyczne, a w chwili obecnej odsetek ten zdaje się zwiększać. 

W innych placówkach poradnictwa 

Nie ma formalnych wymagań dotyczących kwalifikacji doradców zatrudnionych 
w państwowych służbach zatrudnienia. Niektóre okręgi wprowadziły minimalne wymagania 
na szczeblu lokalnym. 

Doradcy mogą odbyć szkolenie internetowe oraz korzystać z doskonalenia zawodowego. 

WSPÓŁPRACA MIĘDZY SZKOŁAMI, PRACODAWCAMI, RODZICAMI I 
INNYMI PODMIOTAMI 

Krajowa Rada Edukacji i Dyrekcja do spraw Zatrudnienia współpracują przy wymianie 
informacji na temat poradnictwa edukacyjnego i zawodowego przez internetową bazę 
danych YoU. Ich najważniejszymi partnerami są władze samorządowe i związki zawodowe.  

Do współpracy ze szkołami przy opracowywaniu projektów zapraszane są obie strony rynku 
pracy. 
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DOSTĘP DO INFORMACJI NA TEMAT PORADNICTWA ZAWODOWEGO 
W ramach norweskiej strategii e-kształcenia podjęto wysiłki na rzecz udostępnienia 
informacji w formacie elektronicznym w zakresie poradnictwa zawodowego. w Internecie 
można znaleźć kilka elektronicznych baz danych. Najbardziej znane i najczęściej używane 
to:  
www.utdanning.no: krajowa baza danych na temat wszystkich poziomów systemu edukacji 
oraz 
www.vilbli.no: specjalistyczna krajowa baza danych na temat szkół średnich II stopnia.  

Informacje na temat studiów zagranicznych zawiera norweska część bazy PLOTEUS oraz 
strona internetowa Stowarzyszenia Norweskich Studentów za Granicą (ANSA). 

W maju 2008 r. uruchomiono stronę internetową przeznaczoną dla norweskich doradców 
zawodowych (radgiver), umieszczoną na serwerach Wydziału Poradnictwa Dyrekcji do 
spraw Edukacji i Szkoleń (www.udir.no/radgiver). 

Państwowe służby zatrudnienia (NAV) prowadzą stronę internetową dla osób szukających 
pracy, na której można znaleźć ogłoszenia oraz ogólne informacje o rynku pracy 
i działaniach podejmowanych przez władze, a także kilka testów związanych z kwestiami 
zawodowych (www.nav.no/page?id=318). 

Źródła internetowe 

www.utdanning.no 

www.vilbli.no 

www.ec.europa.eu/ploteus 

www.ansa.no 

www.udir.no/radgiver 

www.nav.no/page?id=318  

Źródła 

1. Przegląd tematyczny (CEDEFOP), 2006. 

2. Ronald G. Sultana, Guidance policies in the knowledge society. Trends, challenges and 
responses across Europe (Zasady poradnictwa w społeczeństwie informacyjnym. 
Tendencje, wyzwania i reakcje na terenie Europy), raport podsumowujący CEDEFOP, 
seria CEDEFOP Panorama, 85, Luksemburg, Biuro Urzędowych Publikacji Wspólnot 
Europejskich, 2004. 

3. Analiza tematyczna ETV i CEDEFOP Guidance and counselling for learning, career and 
employment (Poradnictwo i opieka psychologiczna w nauczaniu, karierze zawodowej 
i zatrudnieniu), dokument dostępny pod adresem: 
www.trainingvillage.gr/etv/Information_resources/NationalVet/Thematic. 

4. Eurybase, Eurydice. 

5. Career Guidance and Public Policy: Bridging the Gap (Poradnictwo zawodowe i polityka 
państwowa: wypełnianie luki), OECD 2004.  



Polska 
 

POLSKA 

Rok szkolny 2007/08 

Kształcenie jest obowiązkowe dla uczniów między 6 a 16 rokiem życia, a następnie 
w niepełnym wymiarze do ukończenia 18 roku życia. Nauka obowiązkowa rozpoczyna się od 
ostatniego roku nauki przedszkolnej i obejmuje kształcenie podstawowe trwające 6 lat 
(szkoła podstawowa) oraz 3-letnie kształcenie na poziomie szkoły średniej i stopnia 
(gimnazjum). Kluczowym momentem poradnictwa jest zakończenie kształcenia na poziomie 
szkoły średniej i stopnia. Uczniowie mają możliwość kontynuowania nauki w szkołach 
średnich II stopnia, liceach ogólnokształcących/liceach zawodowych, technikach lub 
szkołach zawodowych, zgodnie z wynikami uzyskanymi w czasie kształcenia w szkołach 
średnich i stopnia oraz na egzaminach gimnazjalnych. 

PODSTAWY PRAWNE I CELE KRAJOWE 
Celem polityki edukacyjnej w dziedzinie poradnictwa zawodowego jest tworzenie systemów 
informacji zawodowej oraz zapewnianie stałych i pełnych usług przez całe życie szerokiemu 
gronu odbiorców. w opublikowanym w 2000 r. dokumencie zatytułowanym Narodowa 
strategia wzrostu zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej ogłosiło zamiar rozwijania poradnictwa zawodowego, w celu osiągnięcia 
założonych celów. Strategia ta jest zorientowana na włączenie poradnictwa zawodowego do 
ogólnych zadań systemu szkolnego na wszystkich poziomach kształcenia, wprowadzenie 
zasady ciągłości pomocy w planowaniu i rozwoju kariery oraz zwiększanie dostępności 
poradnictwa zawodowego dla młodzieży i dorosłych. Ministerstwo planuje wprowadzić usługi 
indywidualnego poradnictwa zawodowego (zgodnego z ustanowionymi standardami) 
i kontynuować doskonalenie swoich metod i materiałów informacyjnych.  

W obszarze kształcenia: 

Podstawy prawne zatrudniania doradców zawodowych: 

• w poradniach psychologiczno-pedagogicznych – zarządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu o działalności publicznych poradni pedagogicznych 
i psychologicznych z 11 grudnia 2002 r.; 

• w szkołach – zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 7 stycznia 2003 r. 
o zasadach zapewniania i organizacji wsparcia psychologicznego i pedagogicznego 
w przedszkolach, szkołach i innych instytucjach; 

• w centrach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia praktycznego – 
zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 13 czerwca 2003 r. o rodzajach 
publicznych instytucji kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ich metodach 
organizacji i działalności. 

W obszarze zatrudnienia: 

• Ustawa o zatrudnieniu i instytucjach do spraw rynku pracy z 20 kwietnia 2004 r. 
Wprowadziła ona nowe instrumenty, służące udoskonaleniu instytucji do spraw rynku 
pracy, głównie w zakresie usług związanych z zatrudnieniem w sektorze publicznym. 
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Dokument ten ustanawia podstawowe standardy zatrudnienia w kluczowych 
zawodach sektora publicznego, w tym doradców zawodowych, i wprowadza 3 
stopnie licencji zawodowych; 

• zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 20 października 2004 r., 
o sposobie przyznawania licencji urzędnikom do spraw zatrudnienia i doradcom 
zawodowym. Wprowadzono dodatkowe standardy zatrudnienia dla tych 2 grup 
pracowników, w tym obowiązek uzyskania licencji zawodowej w celu otrzymania 
zatrudnienia w państwowych urzędach pracy i instytucjach kształcenia ustawicznego. 
Za wprowadzeniem w życie nowych przepisów prawnych stała idea podniesienia 
rangi obu zawodów. Licencje mają 3 poziomy: podstawowy, poziom 1 oraz poziom 2; 
formalne wymagania dla każdego z nich określają zarządzenia; 

• zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 20 kwietnia 2004 r. 
o szczegółowych zasadach świadczenia usług rekrutacyjnych, poradnictwa 
zawodowego, szkoleń dla bezrobotnych i powiązanych działań; 

• zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 3 kwietnia 2006 r. o kwalifikującej 
fazie praktycznej i kwalifikującym teście umiejętności w procesie zdobywania 
uprawnień potrzebnych w zawodzie urzędnika do spraw rekrutacji oraz doradcy 
zawodowego.  

PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE 

Wspólna odpowiedzialność za prowadzenie kształcenia w zakresie poradnictwa 
zawodowego oraz usług poradnictwa zawodowego dla młodzieży w szkołach oraz dla 
dorosłych spoczywa na Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Ministerstwie Pracy i Polityki 
Społecznej.  

Na mocy uzgodnień między tymi dwoma ministerstwami utworzono Narodowe Centrum 
Zasobów Poradnictwa Zawodowego (NCZPZ). Wspiera ono mobilność w ramach edukacji 
i szkoleń zawodowych oraz gromadzi informacje na temat poradnictwa na poziomie 
europejskim. 

PORADNICTWO ZAWODOWE W PROGRAMIE NAUCZANIA 
Poradnictwo zawodowe jest częścią ogólnego programu nauczania jako ścieżka 
międzyprzedmiotowa. Szkoły muszą włączyć je do szczegółowych programów nauczania 
takich przedmiotów, jak „edukacja obywatelska” oraz „wiedza o społeczeństwie”.  

Na poziomie ISCED 2 elementy poradnictwa zawodowego zawiera przedmiot „edukacja 
obywatelska” (3 godziny lekcyjne w tygodniu przez 3 lata), składający się z 3 toków: 
wychowanie do życia w rodzinie, kształcenie obywatelskie oraz wychowanie do aktywnego 
uczestnictwa w życiu gospodarczym kraju. Ostatni tok zawiera elementy poradnictwa 
zawodowego. Jego cele są następujące: 

Aktywne uczestniczenie w życiu gospodarczym: 

• wszechstronny rozwój uczniów, ukierunkowany na przygotowanie ich do aktywnego 
uczestniczenia w społeczno-ekonomicznym życiu państwa; 

• rozumienie zjawisk i zmian ekonomicznych; 
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• umiejętność znalezienia własnego miejsca w danych warunkach gospodarczych i na 
zmieniającym się rynku pracy; 

• początkowe przygotowanie do pracy / informacje związane z pracą: krajowy i lokalny 
rynek pracy, odkrywanie i rozwijanie indywidualnych kwalifikacji związanych 
z zatrudnieniem, typy zawodów i umiejętności zawodowych, wybór ścieżki kariery, 
przykłady procedur ubiegania się o pracę, cechy dobrego pracownika, mobilność 
zawodowa, problem bezrobocia. 

Na poziomie ISCED 3 przedmiotem najściślej związanym z poradnictwem zawodowym jest 
obowiązkowe „wprowadzenie do przedsiębiorczości” (2 godziny lekcyjne tygodniowo przez 3 
lata). Jego cele to: 

• przygotowanie do aktywnego uczestniczenia w życiu gospodarczym; 

• kształtowanie postawy rzetelności w pracy i własnej działalności gospodarczej; 

• rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i pracy w grupie;  

• rozwijanie umiejętności aktywnego szukania pracy i odpowiedniego wyboru kariery; 

• mechanizmy gospodarki rynkowej;  

• podstawowe zasady prowadzenia różnych firm; 

• rola państwa i jego praw w gospodarce rynkowej;  

• gospodarki europejskie i światowe. 

Miejsce praktyk w strukturze programu nauczania 

Kwestię praktycznego szkolenia zawodowego reguluje zarządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu z 1 lipca 2002 r. Dotyczy ono praktycznych szkoleń zawodowych 
w ramach warsztatów i laboratoriów szkolnych, centrów kształcenia ustawicznego i centrów 
kształcenia praktycznego oraz u pracodawców i w prywatnych gospodarstwach rolnych. 
Odnosi się zarówno do uczniów publicznych szkół średnich II stopnia, oferujących 
kształcenie zawodowe, jak i do młodych pracowników/praktykantów odbywających staże 
w ramach kursów przyuczających do zawodu. 

Praktyki są organizowane przez szkołę. Staże dla praktykantów są organizowane przez ich 
pracodawców. 

Praktyczne szkolenie zawodowe przybiera dwie formy: praktyk lub staży oraz zajęć 
praktycznych. 

Zajęcia praktyczne organizuje się, by uczniowie i młodzi pracownicy mogli zdobyć 
umiejętności zawodowe, konieczne do rozpoczęcia pracy w danym zawodzie. Praktyki mają 
umożliwić uczniom praktyczne zastosowanie oraz rozwijanie zdobytych umiejętności 
i wiedzy w warunkach prawdziwej pracy. 

Praktyki mogą odbywać się przez cały rok szkolny oraz w czasie wakacji letnich. 

Zakres umiejętności i wiedzy przekazywanych w czasie praktyk określa program nauczania 
każdego zawodu. 
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Uczniowie w wieku poniżej 16 lat mają najwyżej 6 godzin zajęć praktycznych dziennie, 
a uczniowie w wieku lat 18 i starsi – do 8 godzin zajęć dziennie. 

W szczególnych przypadkach czas zajęć praktycznych uczniów w wieku powyżej 18 lat 
może zostać wydłużony, ale nie może przekroczyć 12 godzin dziennie. 

Praktyczne szkolenie zawodowe uczniów i młodych pracowników odbywa się w grupach lub 
indywidualnie.  

Praktyczne szkolenie zawodowe organizowane poza szkołą opiera się na umowie 
podpisywanej przez dyrektora szkoły i instytucję zapewniającą możliwość szkolenia. 

Szkoła delegująca uczniów na szkolenia praktyczne jest odpowiedzialna za nadzór nad 
szkoleniem, zapewnienie ubezpieczenia uczniom odbywającym szkolenie, akceptację 
instruktorów pracujących w danej instytucji lub delegowanie nauczyciela prowadzącego kurs 
szkolenia praktycznego, pokrywanie wydatków uczniów na dojazdy związane ze szkoleniem 
lub zapewnienie darmowego zakwaterowania i opieki, jeśli dojazdy nie są możliwe.  

Instytucje przyjmujące uczniów na praktyczne szkolenia zawodowe są odpowiedzialne za 
zapewnienie właściwych warunków szkolenia, takich jak odpowiednie miejsce i sprzęt, 
odpowiedni ubiór i środki higieny osobistej oraz darmowe posiłki i napoje. Instytucje te 
ponadto nadzorują szkolenie. 

Praktyczne szkolenie zawodowe jest prowadzone przez nauczycieli praktycznego szkolenia 
zawodowego. w przypadku szkolenia zapewnianego przez pracodawcę jest ono 
prowadzone przez pracowników z kwalifikacjami pedagogicznymi, którzy są nazywani 
instruktorami praktycznego szkolenia zawodowego. 

Praktyki organizowane w przedsiębiorstwach lub gospodarstwach rolnych są nadzorowane 
przez pracodawców lub wyznaczonych pracowników firmy bądź przez poszczególnych 
rolników. Osoby nadzorujące praktyki powinni mieć kwalifikacje pedagogiczne. 

INNE RODZAJE DZIAŁAŃ I  USŁUG PORADNICZYCH 

Kontakty ze światem zawodowym 

Szkoły we współpracy ze światem zawodowym organizują warsztaty i seminaria poświęcone 
programom kształcenia zawodowego.  

Nie ma ogólnokrajowych uregulowań prawnych w tej kwestii. Jednak w lokalnych 
społecznościach prowadzi się współpracę między poszczególnymi instytucjami 
i przedsiębiorstwami. Wiele szkół i przedsiębiorstw bierze udział w europejskich programach 
edukacyjnych, takich jak Leonardo da Vinci lub Comenius. 

Przykłady projektów prowadzonych z udziałem szkół (w ramach programu Comenius): 

• Zbliżanie szkół do życia zawodowego (czas trwania projektu: 1 sierpnia 2006 – 
31 lipca 2009 r.) 

W programie uczestniczą Polska, Portugalia, Rumunia i Włochy. Do celów projektu 
należy informowanie uczniów o tym, jak funkcjonuje rynek pracy w ich krajach 
i innych państwach europejskich, a także rozwijanie umiejętności pracy w grupie, 
autoprezentacji i szukania informacji oraz aktywności i zaangażowania. Uczniowie 
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z państw uczestniczących w projekcie biorą udział w licznych warsztatach oraz uczą 
się pracować w grupach, szukać przez Internet pracy i innych informacji związanych 
z rynkiem pracy, przez co nabierają większej pewności siebie i poprawiają 
umiejętność porozumiewania się w języku angielskim. 

• Przygotuj się do pracy w Europie (okres trwania projektu: 1 sierpnia 2005–31 lipca 
2008) 

Projekt ten zainicjowało gimnazjum w Katowicach. Krajami partnerskimi były Irlandia, 
Niemcy i Słowacja. Uczniowie odbyli wizyty w firmach: Bosch, Mercedes i Alstom, 
a także w szkolnym przedsiębiorstwie prowadzonym przez niemieckich kolegów. 
Przedsiębiorstwo zatrudnia uczniów na podstawie procesu aplikacyjnego, w którym 
należy złożyć CV i list motywacyjny oraz przejść rozmowy kwalifikacyjne. Oferuje 
usługi drukowania i edycji tekstu, sprzedaje gazetkę szkolną i rozprowadza wyroby 
drewniane wykonane przez uczniów. Polscy uczniowie po powrocie z Niemiec 
rozpoczęli współpracę z biurem karier Akademii Ekonomicznej w Katowicach.  

Przykłady innych trwających projektów: 

• Młodość i praca w zmieniającej się Europie 

• Szkoły i świat zawodowy  

• Przeciwdziałanie dyskryminacji na rynku pracy przez samozatrudnienie 
w rozwijającej się Europie, na przykładzie Francji i Polski 

• Życie w pracy – praca w życiu człowieka 

Usługi poradnictwa w szkołach 

Od 2003 r. w szkołach średnich i stopnia (gimnazjum) i II stopnia powstają Szkolne Ośrodki 
Kariery (SzOK). Obecnie funkcjonuje 361 takich placówek. Zadaniem pracujących w nich 
doradców zawodowych jest wprowadzanie do każdej szkoły systemu poradnictwa. Ich rola 
polega na dostarczaniu uczniom informacji na temat dostępnych ścieżek edukacyjnych, 
lokalnego rynku pracy, prawa pracy itp. oraz na pomaganiu w zdobywaniu potrzebnej wiedzy 
i umiejętności, umożliwiających dokonywanie wyboru przyszłej kariery. Oferują uczniom 
i rodzicom poradnictwo, indywidualne lub grupowe. w roku szkolnym 2002/03 w ośrodkach 
tych było zatrudnionych 10 tys. doradców edukacyjnych. 

Usługi poradnictwa poza szkołą 

Różnego rodzaju usługi, w tym poradnictwo zawodowe dla uczniów na wszystkich 
poziomach kształcenia oraz pomoc w zakresie psychologii szkolnej dla rodziców 
i nauczycieli, świadczą poradnie psychologiczno-pedagogiczne podległe Ministerstwu 
Edukacji Narodowej. Ich usługi są bezpłatne, a korzysta się z nich na zasadzie 
dobrowolności, indywidualnie lub w grupach. w roku szkolnym 2002/03 w poradniach tych 
było zatrudnionych około 1000 zawodowych doradców.  

Rozwijana jest nowa forma poradnictwa zawodowego – poradnictwo na odległość. w ramach 
projektu „Doradztwo na odległość” przygotowano program szkoleniowy i podręcznik dla 
uczestników. 
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Oprócz poradni psychologiczno-pedagogicznych podległych Ministerstwu Edukacji 
Narodowej usługi poradnictwa zawodowego, dla osób bezrobotnych i szukających pracy, 
a także absolwentów szkół i studentów, świadczą, na szczeblu powiatów, Centra Informacji 
i Planowania Kariery podległe Ministerstwu Pracy. Specjalistycznymi instytucjami, 
działającymi w ramach regionalnych biur pracy, są Centra Informacji i Planowania Kariery. 
Dostarczają one informacji o rynku pracy i możliwościach zdobycia kwalifikacji, a także 
pomagają swoim klientom podejmować decyzje o karierze zawodowej. Obecnie na terenie 
Polski działa 51 takich placówek. Są w nich zatrudnieni doradcy zawodowi i edukacyjni oraz 
psychologowie. 

W sektorze pracy 

Podległe Ministerstwu Pracy urzędy pracy kierują swoją działalność przede wszystkim do 
osób bezrobotnych i dorosłych. 

KWALIFIKACJE DORADCÓW 
Nauczyciele odpowiedzialni za kształcenie zawodowe nie mają specjalnego przygotowania 
w tej dziedzinie. Są to zazwyczaj nauczyciele akademiccy lub specjaliści z danej branży. 

Praktykujący doradcy muszą mieć tytuł magistra, niekoniecznie związany z poradnictwem 
zawodowym (zazwyczaj mają oni wykształcenie magisterskie w dziedzinie psychologii, 
pedagogiki, socjologii itp.). Zaczęto organizować kursy specjalizacyjne, prowadzące do 
zdobycia tytułu magistra w tej dziedzinie.  

Profesjonalni doradcy muszą także dysponować określonymi umiejętnościami społecznymi 
(takimi jak odpowiednia osobowość, umiejętności i zainteresowania związane z pracą 
z młodymi ludźmi). Muszą także podwyższać swoje kompetencje zawodowe przez 
samokształcenie lub programy szkolenia ustawicznego, a także dysponować wiedzą 
w zakresie poradnictwa zawodowego, psychologii, pedagogiki, polityki społecznej itp.  

Standardy zatrudnienia tego rodzaju pracowników w sektorze edukacji i pracy szczegółowo 
definiują umiejętności, jakie muszą posiadać, by móc wykonywać swoje obowiązki.  

Standardy zatrudnienia doradców zawodowych:  

Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy osoba zatrudniona jako 
doradca zawodowy musi mieć wykształcenie uniwersyteckie i licencję zawodową 
wydaną/przyznaną (drogą decyzji administracyjnej) przez szefa regionu.  

W celu podniesienia rangi tego zawodu oraz zmobilizowania pracowników do 
kontynuowania rozwoju zawodowego wprowadzono system licencjonowania.  

Doradcy zawodowi mogą zdobyć licencję na następujących poziomach: 

• licencja doradcy zawodowego (poziom podstawowy) może być przyznana osobie, 
która pracowała w tym zawodzie przynajmniej przez 12 lat w urzędzie państwowym; 

• licencja doradcy zawodowego (poziom 1) może być przyznana osobie, która 
pracowała jako doradca zawodowy w urzędzie państwowym przynajmniej przez 24 
miesiące oraz ma tytuł magistra albo pracowała przynajmniej przez 12 miesięcy i ma 
tytuł magistra psychologii lub doradztwa zawodowego;  
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• licencja doradcy zawodowego (poziom 2) może być przyznana osobie z 36-
miesięcznym doświadczeniem zawodowym w zakresie doradztwa zawodowego i 
z licencją pierwszego stopnia, która ukończyła studia podyplomowe w zakresie 
doradztwa zawodowego.  

Większość osób pracujących w charakterze doradców zawodowych w urzędach 
państwowych w Polsce to absolwenci pedagogiki, socjologii lub psychologii. 

WSPÓŁPRACA MIĘDZY SZKOŁAMI, PRACODAWCAMI, RODZICAMI I 
INNYMI PODMIOTAMI 
Zobacz część Kontakty ze światem zawodowym. 

DOSTĘP DO INFORMACJI NA TEMAT PORADNICTWA ZAWODOWEGO 
Opracowano wielowymiarowy system informacji zawodowej o nazwie Doradca 2000. Ma on 
za zadanie wspierać wysiłki użytkowników, wspomagając zarządzanie informacjami 
i strategiami podejmowania decyzji. Informacje na temat studiów i szkoleń, a także 
możliwości zatrudnienia są dostosowywane do użytkowników, którzy zakładają profile, 
używając narzędzi samooceny dostępnych w programie. System został zaprojektowany 
w taki sposób, by można go było dostosować do potrzeb określonych grup, na przykład osób 
niepełnosprawnych. 

System Doradca 2000 został opracowany jako część projektu promocji zatrudnienia 
i rozwijania usług związanych z zatrudnieniem przez regionalny urząd pracy podlegający 
Ministerstwu Pracy – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku.  

Przygotowane zostały płyty kompaktowe, programy multimedialne i strony internetowe 
zawierające informacje na temat zawodów i możliwości zatrudnienia. Urzędy nie są 
zazwyczaj dobrze wyposażone w komputery.  

Użytkowników zachęca się do wyrażania opinii na temat przydatności dostarczanych im 
informacji, zwłaszcza tych zamieszczanych w Internecie. 

Źródła internetowe 

Narodowe Centrum Zasobów Poradnictwa Zawodowego – NCZPZ: www.psz.praca.gov.pl  

Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej: www.cmppp.edu.pl  

Źródła 

1. Przegląd tematyczny (CEDEFOP). 

2. Raport krajowy (CEDEFOP). 

3. Ronald G. Sultana, Guidance policies in the knowledge society. Trends, challenges and 
responses across Europe (Zasady poradnictwa w społeczeństwie informacyjnym. 
Tendencje, wyzwania i reakcje na terenie Europy), raport podsumowujący CEDEFOP, 
seria CEDEFOP Panorama, 85, Luksemburg, Biuro Urzędowych Publikacji Wspólnot 
Europejskich, 2004. 
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4. Analiza tematyczna ETV i CEDEFOP Guidance and counselling for learning, career and 
employment (Poradnictwo i opieka psychologiczna w nauczaniu, karierze zawodowej 
i zatrudnieniu), dokument dostępny pod adresem: 
www.trainingvillage.gr/etv/Information_resources/NationalVet/Thematic. 

5. Eurybase, Eurydice. 



Portugalia 

PORTUGALIA 

Rok szkolny 2007/08 

Kształcenie podstawowe (Ensino Básico) w Portugalii jest obowiązkowe, powszechne, 
bezpłatne. Obejmuje 9 lat nauki uczniów w wieku od 6 do 15 lat (1). Dzieli się na 3 cykle: 
pierwszy trwa 4 lata, drugi 2 lata, a trzeci 3 lata. Po ukończeniu trzeciego cyklu uczniowie 
przystępują do egzaminów państwowych z języka portugalskiego i matematyki – po ich 
zdaniu mogą kontynuować naukę w ogólnokształcących lub zawodowych szkołach średnich 
II stopnia. Za szkoły podstawowe odpowiada Ministerstwo Edukacji.  

Ministerstwo Pracy i Solidarności Społecznej jest odpowiedzialne za alternatywne ścieżki dla 
uczniów (w wieku powyżej 15 lat), którzy nie ukończyli kształcenia obowiązkowego. Ścieżki 
te obejmują trzeci cykl edukacji podstawowej, dający podwójny certyfikat (edukacyjny 
i zawodowy) i umożliwiający kontynuację nauki w ramach kursów edukacyjnych 
i szkoleniowych (cursos de educação formação) oraz kursów-praktyk (cursos de 
aprendizagem). 

PODSTAWY PRAWNE I CELE KRAJOWE 

Ramy prawne kształcenia zawodowego stanowi Ustawa o podstawach systemu edukacji nr 
46/86 z 14 października 1986 r. (Lei de Bases do Sistema Educativo), która ustanowiła 
strukturę zarządzania całym systemem. 

W 2001 r. wprowadzono nowe zasady przewodnie organizacji i zarządzania podstawowymi 
programami nauczania (2) oraz oceniania wyników. Rewizja ustawodawstwa regulującego 
kształcenie podstawowe odzwierciedlała jeden ze strategicznych celów rządu, w którym ten 
poziom edukacji postrzegany jest jako początek uczenia się i szkolenia przez całe życie. 

W 2004 r. po reformie systemu edukacji (3) ustanowiono zasady organizacji i zarządzania 
programem nauczania oraz oceny i certyfikacji kursów w szkołach średnich II stopnia.  

Podstawy prawne kształcenia zawodowego obowiązujące od 1991 r. są obecnie całościowo 
rewidowane. Źródłem tej rewizji jest Porozumienie na rzecz reformy szkoleń zawodowych 
(Acordo para a Reforma da Formação Profissional), podpisane w marcu 2007 r. przez rząd 
i większość partnerów społecznych. 

Nowe podstawy prawne (4) przyjęte przez rząd w październiku 2007 r. stworzyła Krajowy 
System Kwalifikacji (Sistema Nacional de Qualificações) (5). w nowej strukturze 
instytucjonalnej system ten łączy szkolenia, zawodowe odbywające się w miejscu pracy, 
z systemem edukacji, nadając im takie same cele i instrumenty działania.  
                                                 
(1) Rama prawna Ustawy o podstawach systemu edukacji. 
(2) Dekret z mocą ustawy nr 6/2001 z 18 stycznia. 
(3) Dekret z mocą ustawy nr 74/2004 z 26 marca wraz z odpowiednimi poprawkami i zmianami: Poprawka 

nr 44/2004 z 25 maja; Dekret z mocą ustawy nr 24/2006 z 6 lutego; Poprawka nr 23/2006 z 7 kwietnia; Dekret 
z mocą ustawy nr 272/2007 z 26 lipca. 

(4) Uchwała Rady Ministrów nr 173/2007 z 7 listopada. 
(5) Dekret z mocą ustawy nr 396/2007 z 31 grudnia. 
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Artykuł 26 Ustawy o podstawach systemu edukacji wprowadza obowiązek obecności służb 
poradnictwa w regionalnych strukturach szkolnych, które będą dbały o psychiczny rozwój 
uczniów, zajmowały się poradnictwem edukacyjnym i zawodowym oraz psychologiczno-
pedagogicznym wspieraniem działań edukacyjnych. Służby te mogą też pogłębiać relacje 
szkoły ze społecznością.  

Podstawa prawna opiera się na następujących przepisach: Dekret z mocą ustawy nr 190/91 
z 17 maja powołujący służby psychologiczne i poradnictwa (Serviços de Psicologia e 
Orientação – SPO), wyznaczający strukturę odniesienia dla tych służb; Dekret z mocą 
ustawy nr 300/97 z 31 października, opisujący zawody psychologiczne w sektorze 
podległym Ministerstwu Edukacji oraz Komunikat nr 9022/99 z 6 maja powołujący krajową 
sieć SPO.  

Nowy Krajowy System Kwalifikacji – w dziedzinie poradnictwa zawodowego – ma na celu 
poprawę poziomu kształcenia osób pracujących oraz zwiększenie ich potencjału na rynku 
pracy. Szczególną wagę przywiązuje się do informacji i poradnictwa jako środków 
umacniających związki między kształceniem i poradnictwem zawodowym, promujących 
ścieżki edukacyjne i zawodowe oraz przyczyniających się do podniesienia efektywności 
edukacji i szkoleń zawodowych.  

Cele te zostały opisane w Inicjatywie Nowych Możliwości. Należy również wspomnieć, że 
krajowa polityka w zakresie informacji i poradnictwa uwzględnia zalecenia europejskie 
i międzynarodowe.  

PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE 

Odpowiedzialność za organizację służb poradnictwa zawodowego i informacji spoczywa 
przede wszystkim na Ministerstwie Edukacji oraz Ministerstwie Pracy i Solidarności 
Społecznej.  

Krajowa Agencja Kwalifikacji (Agência Nacional para a Qualificação), instytucja podległa obu 
ministerstwom, ponosi odpowiedzialność za następujące działania informacyjne i doradcze 
w zakresie kwalifikacji i zatrudnienia:  

• dbanie o funkcjonowanie zintegrowanego systemu oferty szkoleń zawodowych;  

• promowanie wspólnego korzystania z narzędzi technicznych tworzonych przez 
odpowiednie służby;  

• intensyfikacja wspólnych działań szkoleniowych dla doradców zawodowych; 

• upowszechnianie diagnoz terytorialnych i sektorowych związanych z rynkiem pracy. 

Działania informacyjne i poradnictwo w sprawach kwalifikacji i zatrudnienia prowadzą służby 
psychologiczne i poradnictwa w szkołach, centra nowych możliwości, państwowe służby 
zatrudnienia i inne instytucje powoływane przez odpowiednie władze. Powinny one być 
spójne, zintegrowane, systematyczne, ciągłe i komplementarne, a także pozostawać 
w zgodzie z kompetencjami poszczególnych służb oraz uwzględniać profil użytkowników 
i ich potrzeby. 

 160



Portugalia 

PORADNICTWO ZAWODOWE W PROGRAMIE NAUCZANIA 
Poradnictwo zawodowe nie jest uwzględnione w programie nauczania na obowiązkowym 
etapie kształcenia. Uczniowie w szkołach średnich i stopnia, głównie w ostatniej klasie 
(dziewiąty rok nauki, trzeci cykl edukacji podstawowej), mogą jednak uczestniczyć 
w pozalekcyjnych programach poradnictwa zawodowego, organizowanych przez szkolne 
służby psychologiczne i poradnictwa. Uczestnictwo w tych 15- i 25-godzinnych programach 
jest dobrowolne, mogą z nich także korzystać inni uczniowie. 

Służby psychologiczne i poradnictwa podległe Ministerstwu Edukacji zapewniają dostęp do 
wyspecjalizowanych usług pomocy pedagogicznej, indywidualnie i grupowo wspierających 
młodych ludzi w podejmowaniu wyborów w okresie nauki oraz wspomagających rozwój ich 
tożsamości i planowanie przyszłości. 

Szkolni specjaliści odpowiedzialni za poradnictwo, a także nauczyciele/wychowawcy klas 
odgrywają fundamentalną rolę w dbaniu o uczniów, przecieraniu dla nich dostępnych 
ścieżek, współpracy z innymi służbami pomocy socjalno-pedagogicznej, zgłaszaniu 
i podpisywaniu umów między szkołami a rozmaitymi służbami, przedsiębiorstwami i innymi 
podmiotami na szczeblu społeczności lokalnych. 

Służby psychologiczne i poradnictwa pełnią pewną rolę w: identyfikacji i monitorowaniu 
sytuacji problemowych w procesie edukacyjnym; rozwoju u praktykantów szacunku dla 
samych siebie dzięki pomocy psychologicznej i orientacji zawodowej; wdrażaniu strategii 
przejściowych w życiu zawodowym, dodawaniu odwagi uczniom szkół podstawowych, 
średnich II stopnia i wyższych; szkoleniu trenerów oraz rozwijaniu kompetencji i postaw 
związanych z uczeniem się przez całe życie. 

Miejsce praktyk w strukturze programu nauczania 

Na poziomie szkół podstawowych elementy szkoleń praktycznych oraz szkoleń przez pracę 
prowadzą tylko kursy z podwójnym świadectwem, na przykład: 

1) Na poziomie 1 i 2 kursów edukacyjnych i szkoleniowych komponent szkoleń praktycznych 
stanowi 10-20% ogólnego czasu. 

Komponent ten układany jest indywidualnie, a zajęcia odbywają się w środowisku pracy. 
Praktyki, nadzorowane przez mediatora szkoleń, ukierunkowane są na zdobywanie 
i pogłębianie umiejętności technicznych, społecznych, organizacyjnych oraz istotnych 
w zarządzaniu karierą, w kwalifikacjach zawodowych i późniejszym ulokowaniu na rynku 
pracy.  

Odpowiedzialność za zorganizowanie praktyk i zrealizowanie ich programu ponosi instytucja 
szkoląca, ściśle współpracująca z instytucją odpowiedzialną za praktykę. 

W okresie szkoleń przez pracę podejmowane przez praktykantów działania opisuje się 
w protokole, zatwierdzanym przez instytucję szkolącą, praktykanta i instytucję 
odpowiedzialną za praktykę. 

Nadzór techniczny i pedagogiczny oraz ocena praktykantów, przeprowadzane we 
współpracy z doradcami, leżą w gestii: 
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• Osoby odpowiedzialnej za praktykę, która wyznaczona jest spośród nauczycieli 
przedmiotów technicznych w ścisłej współpracy z instytucją odpowiedzialną za 
praktykę – w placówkach edukacyjnych podległych Ministerstwu Edukacji;  

• Koordynatora kursu, ściśle współpracującego z opiekunem z instytucji 
odpowiedzialnej za praktykę – w ośrodkach szkoleń zawodowych i innych 
organizacjach szkoleniowych, podległych bezpośrednio lub częściowo Ministerstwu 
Pracy i Solidarności Społecznej.  

2) Na poziomie 1 i 2 kursów-praktyk komponent szkolenia praktycznego nie może 
przekraczać 50% ogólnego wymiaru szkolenia. Praktyka w środowisku pracy zajmuje co 
najmniej 30% ogólnego czasu szkolenia, a dopełnia ją symulacja szkolenia praktycznego. 

Ten komponent szkoleniowy obejmuje działania zawodowe wykonywane przez praktykanta 
w ramach ścieżek szkoleniowych i pod kierunkiem opiekuna w prawdziwym środowisku 
pracy, w przedsiębiorstwach handlowych. 

Komponent szkolenia praktycznego w środowisku pracy to moment zdobywania 
doświadczenia zawodowego, gdy praktykanci stykają się z technologiami i technikami, 
wykraczającymi poza symulowane sytuacje. Daje im to możliwość zastosowania 
i skonsolidowania wiedzy nabytej podczas szkolenia w zakładzie pracy, poznania 
obowiązujących tam zasad oraz pogłębienia ducha przedsiębiorczości i poczucia 
odpowiedzialności zawodowej. Są to doświadczenia nieodłącznie związane z relacjami 
w miejscu pracy. 

Kursy te umożliwiają uczniom wejście na rynek pracy, ale pozwalają też na kontynuowanie 
nauki. 

W 2007 r. kursy szkoleniowe i edukacyjne zostały przedłużone na okres nauki w szkołach 
średnich II stopnia, dając możliwość zdobycia certyfikatu kwalifikacji zawodowych III stopnia.  

INNE RODZAJE DZIAŁAŃ I  USŁUG PORADNICZYCH 

Kontakty ze światem zawodowym 

Wiedza na temat zawodów i świata zawodowego przekazywana jest w pierwszym cyklu 
edukacji podstawowej w ramach przedmiotu „studia środowiskowe”. Pod koniec trzeciego 
cyklu edukacji podstawowej (szkoła średnia i stopnia) w programie nauczania znajduje się 
przedmiot „projekt szkolny”, obejmujący seminaria, wizyty w przedsiębiorstwach i targi 
zawodowe.  

Kontakty szkół podstawowych ze światem zawodowym przybierają też formę zajęć 
pozalekcyjnych – wizyty w przedsiębiorstwach, targi zawodowe i inne wydarzenia związane 
z tym zagadnieniem.  

Poza tym Ministerstwo Edukacji regularnie organizuje i uczestniczy w targach edukacyjnych 
i szkoleniowych oraz imprezach dostarczających młodym ludziom wielu informacji 
o zatrudnieniu i rynku pracy. Przedsiębiorstwa i stowarzyszenia przedsiębiorców są także 
zapraszane do prezentowania sektora swoich działań i własnych doświadczeń 
w promowaniu zatrudnienia. 
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Usługi poradnictwa w szkołach 

Służby Psychologiczne i Poradnictwa są częścią służb technicznych i pedagogicznych 
w szkołach i mają swoich przedstawicieli w szkolnych radach pedagogicznych (Conselhos 
Pedagógicos das escolas).  

Służby psychologiczne i poradnictwa są ulokowane wyłącznie w szkołach podstawowych lub 
średnich. Mogą obejmować działalnością tylko jedną lub kilka okolicznych szkół. Dostęp do 
nich mają uczniowie, rodzice lub opiekunowie, wychowawcy klas, kadra pedagogiczna 
i osoby niebędące nauczycielami.  

Służby Psychologiczne i Poradnictwa prowadzą działania w 3 obszarach: 

• świadczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom i nauczycielom;  

• pogłębianie relacji interpersonalnych w obrębie szkoły oraz między szkołami 
a społecznością;  

• poradnictwo edukacyjne i zawodowe.  

Służby Psychologiczne i Poradnictwa przyjmują 2 modele organizacyjne, zależnie od 
szczebla edukacji:  

• podejście psychologiczno-pedagogiczne, mające na uwadze ogólny charakter 
pierwszego i drugiego cyklu kształcenia podstawowego;  

• podejście obejmujące szkołę i poradnictwo zawodowe w trzecim cyklu kształcenia 
podstawowego (szkoła średnia i stopnia) i w kształceniu na poziomie średnim (szkoła 
średnia II stopnia).  

Prawo określa różne rodzaje działań zgodnie z celami i potrzebami uczniów:  

• programy poradnictwa edukacyjnego i zawodowego;  

• informacja szkolna i zawodowa, kierowana przede wszystkim do uczniów klas IX-XII;  

• sesje indywidualne/grupowe (wywiady i testy psychologiczne);  

• działania ukierunkowane na podniesienie znajomości rynku pracy (wizyty studyjne, 
okresy szkolenia praktycznego, kontakty zawodowe);  

• kursy szkoleniowe dla nauczycieli i innych pracowników szkoły;  

• monitorowanie szkolenia przez pracę w kursach technologicznych i kursach 
zawodowych, będących częścią systemu edukacji;  

• środki wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.  

W zakres działalności tych służb wchodzą także kursy edukacyjne i szkoleniowe, 
prowadzone w szkołach od 1997 r. 

Usługi poradnictwa poza szkołą 

Usługi poradnictwa prowadzone przez Instytut Zatrudnienia i Szkoleń Zawodowych 
Ministerstwa Pracy i Solidarności Społecznej mają pomagać poszczególnym osobom, 
młodym i dorosłym, w rozwoju kariery poprzez zachęcanie ich do zdobywania umiejętności 
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potrzebnych do zyskania dostępu do zatrudnienia lub pozostania na rynku pracy. Dostęp do 
usług poradnictwa zawodowego jest bezpłatny i są one dobrowolne. 

Służby informacji, poradnictwa i opieki psychologicznej Instytutu Zatrudnienia i Szkoleń 
Zawodowych skupiają się na następujących grupach: 

• ludzie młodzi i bezrobotne osoby dorosłe, zarejestrowane w ośrodkach zatrudnienia, 
lub osoby chcące się szkolić;  

• osoby pracujące w czasie przeszkalania;  

• pracodawcy i menedżerowie zasobów ludzkich;  

• młodzi ludzie będący wciąż w szkołach.  

Poradnictwo zawodowe, będące częścią działań prowadzonych przez Instytut Zatrudnienia 
i Szkoleń Zawodowych, obejmuje następujące elementy:  

• informowanie o wymaganiach kwalifikacyjnych, ofertach szkoleniowych, zawodach, 
potrzebach i perspektywach rynku pracy, kursach doszkalających, mobilności 
pracowników i edukacji społecznej oraz programach szkoleń i zatrudnienia;  

• poradnictwo pomagające potencjalnym uczestnikom szkoleń w tworzeniu własnych 
planów osobistych i zawodowych oraz strategii, a następnie wprowadzaniu ich 
w życie. Na razie szkoleni kandydaci przechodzą ewaluacyjne testy psychologiczne, 
których wyniki są analizowane wspólnie przez doradców zawodowych i kandydatów. 
Ma to pomagać kandydatom w określaniu swoich predyspozycji;  

• działania monitorujące: pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla osób szkolonych 
w czasie kursów oraz indywidualne wsparcie przy przechodzeniu na rynek pracy. 
Monitoring ten może obejmować pogłębianie umiejętności osobistych i społecznych, 
działania bez nadzoru, odpowiedzialności, umiejętności podejmowania decyzji, 
inicjatywy, umiejętności interpersonalnych i uczenia się, a także promowanie 
szacunku do samego siebie i doskonalenie technik szukania pracy. 

Stosowane metody są dopasowywane do grup docelowych w zależności od ich wieku, 
poziomu wykształcenia i cech osobistych. Działania takie mogą być organizowane 
indywidualnie lub grupowo. 

Organizacje prywatne udzielają informacji zawodowych i edukacyjnych oraz pomagają 
obywatelom w tworzeniu planów życiowych. Ponadto służą pomocą młodym ludziom, którzy 
mają trudności w dostosowaniu się do zasad obowiązujących w szkole lub społeczeństwie. 

KWALIFIKACJE DORADCÓW 

W szkołach 

W skład specjalistycznego zespołu służb psychologicznych i poradnictwa wchodzą 
psycholodzy i doradcy zawodowi, którzy współpracują z władzami szkolnymi. Oferują oni 
uczniom, rodzicom i nauczycielom pomoc w zakresie psychologii edukacyjnej i poradnictwa, 
związanego z zajęciami szkolnymi, strategiami planowania kariery i życia oraz relacjami 
międzyludzkimi.  
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Doradcy zatrudnieni w służbach psychologicznych i poradnictwa muszą mieć ukończone 
studia, niekoniecznie związane z poradnictwem, być wykwalifikowanymi nauczycielami 
(szkół podstawowych i średnich) lub ukończyć psychologię stosowaną ze specjalizacją 
z poradnictwa (4- lub 5-letnie studia z elementem praktyk). Ponadto wszyscy oni mają 
obowiązek uczestniczenia w kursach doszkalających, organizowanych przez centrum 
szkoleniowe Portugalskiego Stowarzyszenia Doradców Edukacyjnych i Zawodowych. 
Dodatkowo osoby te muszą charakteryzować się komunikatywnością oraz znać system 
edukacji i szkoleń, rynek pracy itp. 

W innych placówkach poradnictwa 

W obszarze podlegającym Ministerstwu Pracy i Solidarności Społecznej oraz w ramach 
Instytutu Zatrudnienia i Szkoleń Zawodowych poradnictwem zawodowym zajmują się 
doradcy zawodowi (Conselheiros de Orientação Profissional). Muszą oni mieć ukończone 
studia wyższe (5-letnie), najlepiej psychologię lub socjologię. Zgodnie z warunkami 
zatrudnienia doradcy po otrzymaniu pracy mają obowiązek uczestniczenia w 6-miesięcznym 
szkoleniu, łączącym naukę i pracę w służbach centralnych i jednostkach lokalnych. Muszą 
także dysponować takimi umiejętnościami i cechami, jak dojrzałość, pewność siebie, 
niezbędna wrażliwość oraz wiedza teoretyczna i praktyczna. 

WSPÓŁPRACA MIĘDZY SZKOŁAMI, PRACODAWCAMI, RODZICAMI I 
INNYMI PODMIOTAMI 
Centralne służby Ministerstwa Edukacji promują tworzenie materiałów technicznych 
i naukowych oraz poradnictwo zawodowe potrzebne w rozwijaniu działań edukacyjnych.  

Istnieją partnerstwa na rzecz realizowania projektów krajowych i międzynarodowych. Na 
przykład Akademia Europejskiego Programu Wymiany Doradców Zawodowych (Programa 
Academia Europeia de Orientação) współpracuje z Lizbońską Dyrekcją Regionalną do 
spraw Edukacji (Direcção Regional de Educação de Lisboa). Program ten polega na 
wymianie doradców, którzy uczestniczą w dwutygodniowych praktykach w służbach 
poradnictwa w Zjednoczonym Królestwie, Hiszpanii, Szwecji i Republice Czeskiej.  

Służby psychologiczne i poradnictwa kilku uniwersytetów państwowych podpisały także 
porozumienia o prowadzenie wspólnych działań ze służbami psychologicznymi i poradnictwa 
Ministerstwa Edukacji. 

DOSTĘP DO INFORMACJI NA TEMAT PORADNICTWA ZAWODOWEGO 

Jednym z celów reformy szkoleń zawodowych jest stworzenie bardziej zintegrowanego 
systemu informacji i poradnictwa (akademickiego i profesjonalnego), obejmującego Ośrodki 
Możliwości, służby psychologiczne i poradnictwa, służby informacji i poradnictwa 
Ministerstwa Pracy i Solidarności Społecznej oraz placówki Włączania do Aktywnego Życia 
(Unidades de Inserção na Vida Activa). w tym kontekście należy zauważyć, że rozwój 
systemu informacji i zarządzania zasobami edukacyjnymi i szkoleniowymi (Sistema de 
Informação e Gestão da Oferta Educativa e Formativa) jest fundamentalnym narzędziem 
wspierania reorientacji ludzi młodych i osób dorosłych oraz poradnictwa w zakresie ofert 
szkoleniowych, umożliwiających doskonalenie poświadczanych kompetencji. 
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Krajowe Centrum Zasobów Poradnictwa Zawodowego (Centro Nacional de Recursos para 
a Orientação Vocacional – CENOR) (6) – funkcjonujące pod auspicjami Ministerstwa 
Edukacji – jest członkiem europejskiej sieci Eurodoradztwa (7) programu Leonardo da Vinci.  

Misją CENOR jest pogłębienie, dzięki współpracy z kilkoma innymi państwami, 
europejskiego wymiaru krajowego systemu edukacji, szkoleń i poradnictwa przez dzielenie 
się metodami pracy i upowszechnianie innowacyjnych działań. 

Jako członek Eurodoradztwa CENOR – za pośrednictwem swojej strony internetowej 
kierowanej do uczniów, specjalistów i organizacji – ponosi odpowiedzialność za:  

• tworzenie informacji i materiałów szkoleniowych, ulotek, płyt CD-ROM itp.;  

• rozpowszechnianie i zarządzanie informacjami dotyczącymi edukacji i dostępnych 
szkoleń; poziomów kwalifikacji i certyfikacji oraz ścieżek akademickich i zawodowych 
na szczeblu krajowym i europejskim; wyjaśnianie wątpliwości w sprawie zasobów 
poradnictwa i mobilności międzynarodowej; rozpowszechnianie i zarządzanie 
informacjami na temat europejskich zasad i zasobów w kontekście uczenia się przez 
całe życie. 

Aby zapoznać się z aktualnymi innowacyjnymi kierunkami w poradnictwie, CENOR 
uczestniczy w konferencjach, seminariach i warsztatach na szczeblu krajowym 
i europejskim. 

W niektórych biurach Instytutu Zatrudnienia i Szkoleń Zawodowych zorganizowano 
stanowiska samoobsługowe, w których można szukać pracy i informacji. Są one dostępne 
bezpłatnie. 

Informacje dotyczące zawodów, ofert pracy i programów szkoleniowych są też dostępne na 
stronach internetowych, na przykład na nowej stronie NetEmprego, uruchomionej w 2006 r. 
przez Ministerstwo Pracy i Solidarności Społecznej. 

Źródła internetowe 

http://cenor.dgidc.min-edu.pt 

http://eurydice.giase.min-edu.pt  

www.anq.gov.pt 

www.iefp.pt 

www.min-edu.pt  

www.novasoportunidades.gov.pt 
                                                 
(6) http://cenor.dgidc.min-edu.pt/  
(7) www.euroguidance.net/index.htm; http://cenor.dgidc.min-edu.pt/content.asp?startAt=2&categoryID=12 
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Źródła 

Przegląd tematyczny CEDEFOP, Rozwój edukacji w Portugalii, Saloniki, CEDEFOP, 2007, 
dokument dostępny pod adresem: 
www.trainingvillage.gr/etv/Information_resources/NationalVet/Thematic/ [cytowane 8 
września 2008 r.]. 

Raport krajowy CEDEFOP na temat postępów w priorytetowych obszarach edukacji 
zawodowej i szkoleń, Lisbona, Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social, dokument 
dostępny pod adresem: www.dgert.mtss.gov.pt/refernet/a2_linha2.htm [cytowane 8 września 
2008 r.]. 

Eurydice, o Sistema Educativo em Portugal 2006/07, Lizbona, Ministério da Educação, 
dokument dostępny pod adresem: http://eurydice.giase.min-
edu.pt/images/stories/pdf/PT_EN.pdf [cytowane 8 września 2008 r.]. 

Ronald G. Sultana, Guidance policies in the knowledge society. Trends, challenges and 
responses across Europe (Zasady poradnictwa w społeczeństwie informacyjnym. 
Tendencje, wyzwania i reakcje na terenie Europy), raport podsumowujący CEDEFOP, seria 
CEDEFOP Panorama, 85, Luksemburg, Biuro Urzędowych Publikacji Wspólnot 
Europejskich, 2004. 

Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social, Iniciativa Novas Oportunidades, Lizbona, 
MTSS, 2006, dokument dostępny pod adresem: www.novasoportunidades.gov.pt [cytowane 
8 września 2008 r.]. 
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REPUBLIKA CZESKA 

Rok szkolny 2007/08 

Kształcenie jest obowiązkowe dla uczniów w wieku od 6 do 15 lat. Uczęszczają oni do 
stanowiącej jednolitą strukturę szkoły podstawowej (základni škola). Uczniowie pozostają 
w jednym systemie edukacji i nie zmieniają szkół. Uczniowie z uzdolnieniami naukowymi 
mogą (po zdaniu egzaminu wstępnego) w wieku 11 lat dostać się do gymnázium (szkoła 
średnia i stopnia). Kluczowym momentem w poradnictwie jest koniec edukacji 
obowiązkowej. Uczniowie mają możliwość kontynuowania nauki w szkołach średnich II 
stopnia ogólnokształcących lub zawodowych. Dostęp do nich zależy od spełnienia wymagań 
wstępnych, którymi zazwyczaj są wyniki osiągnięte na egzaminie wstępnym. 

PODSTAWY PRAWNE I CELE KRAJOWE 
Ustawa o edukacji z 2004 r. określa usługi poradnictwa w szkołach, które są wymienione 
w przepisach. w ramach poradnictwa zawodowego szkolne usługi poradnictwa skupiają się 
na pomocy składającej się z elementów edukacji, informacji i wsparcia w odpowiednim 
wyborze ścieżki edukacyjnej i późniejszej kariery zawodowej. Ustawa o zatrudnieniu z 2004 
r. określa politykę państwa w kwestiach zatrudnienia, w tym poradnictwa zawodowego 
w urzędach pracy.  

PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE 

Odpowiedzialność za edukację i usługi w zakresie poradnictwa zawodowego ponoszą 
wspólnie Ministerstwo Edukacji, Młodzieży i Sportu oraz Ministerstwo Pracy i Spraw 
Socjalnych. Celem ich działań jest wprowadzanie w życie rozwiązań wspierających 
poradnictwo edukacyjne i zawodowe dla młodzieży i osób dorosłych.  

Poradnictwo w szkołach (podlegające Ministerstwu Edukacji, Młodzieży i Sportu) jest 
ukierunkowane przede wszystkim na rozwiązywanie problemów stojących przed młodymi 
ludźmi, zwłaszcza związanych z wyborami i zmianami ścieżki edukacyjnej. 

Ministerstwo Edukacji, Młodzieży i Sportu powołało do życia wyspecjalizowane instytucje. 
Instytut Poradnictwa Pedagogicznego i Psychologicznego (IPPP) koordynuje usługi 
poradnictwa w szkołach oraz kontroluje ich jakość i skuteczność. Oferuje także kursy 
doskonalenia zawodowego dla kadry pedagogicznej w zakresie poradnictwa oraz zajęcia 
koncepcyjne, metodologiczne, informacyjne i doradcze.  

Narodowy Instytut Edukacji Technicznej i Zawodowej (NUOV) odpowiedzialny jest za 
badania, opracowywanie metodologii i informacje dotyczące poradnictwa zawodowego. 
Oferuje ponadto kursy doskonalenia zawodowego dla kadry pedagogicznej w zakresie 
poradnictwa w formie e-kształcenia. Jedną z jednostek Instytutu jest Centrum Poradnictwa 
Zawodowego.  

Narodowy Instytut Dalszej Edukacji (NIDV) oferuje kursy doskonalenia zawodowego 
ukierunkowane na poprawę jakości poradnictwa zawodowego, świadczonego przez kadry 
pedagogiczne. 
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Instytut Informacji o Edukacji zbiera dane statystyczne i między innymi informuje 
o możliwościach edukacyjnych oraz wolnych miejscach w szkołach średnich II stopnia. 

Narodowy Instytut Dzieci i Młodzieży, a zwłaszcza wydział Centrum Informacyjnego 
Młodzieży gromadzi wszystkie potrzebne informacje, udostępnia materiały informacyjne, 
służy poradami i konsultacjami dla dzieci i młodzieży, a także prowadzi działalność 
informacyjną i doradczą w najszerszym możliwym zakresie. 

Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych powołało do życia 77 urzędów pracy, których 
działalność skupia się na momencie przejścia ze szkoły do świata zawodowego i udzielaniu 
młodym ludziom wsparcia w szukaniu pracy, co zwiększa ich szanse zatrudnienia. 
Ministerstwo założyło Narodowy Fundusz Szkoleń, którego celem jest rozwój zasobów 
ludzkich oraz wspieranie nauki przez całe życie, zatrudnienia i rozwoju społecznego. 

Istnieje także wiele innych służb poradnictwa (działają one pod auspicjami Ministerstwa 
Przemysłu i Handlu, organizacji prywatnych i zrzeszeń pracodawców). 

PORADNICTWO ZAWODOWE W PROGRAMIE NAUCZANIA 

W 2002 r. w Standardach Edukacji Podstawowej dla základní školy znalazł się obszar 
„Nauka o wyborze kariery zawodowej”. Jego celem jest rozwijanie wiedzy i osobistych 
umiejętności uczniów w zakresie rozumienia życia zawodowego, jakie niezbędne są do 
rozpoczęcia życia naukowego i zawodowego i dokonywania postępów. Szkoły mogą 
włączać ten temat do innych przedmiotów (takich jak wychowanie obywatelskie) lub nauczać 
go jako osobny przedmiot (dzieje się tak w 25% szkół na poziomie obowiązkowym). 
Optymalna liczba to 60 lekcji po 45 minut, przeprowadzanych w ostatnich dwóch lub trzech 
latach edukacji na poziomie podstawowym. 

W 2004 r. rozpoczęła się reforma programów nauczania. Ramowy Program Nauczania 
Edukacji Podstawowej był wprowadzany stopniowo od roku szkolnego 2007/08 (rozpoczynał 
się w pierwszych latach kształcenia na poziomie szkoły podstawowej i szkoły średniej 
i stopnia – základní škola – oraz odpowiednich roczników gymnázium). 

Jednym z celów ogólnych szkoły podstawowej jest pomoc uczniom w odkrywaniu 
i rozwijaniu własnych uzdolnień i umiejętności w kontekście istniejących możliwości oraz 
w wykorzystaniu ich w połączeniu ze zdobytą wiedzą przy podejmowaniu decyzji o celach 
osobistych i zawodowych. 

Do roboczych kompetencji, jakie uczniowie nabywają w okresie kształcenia podstawowego, 
należą: użycie wiedzy z różnych obszarów edukacyjnych na rzecz własnego rozwoju 
i przygotowania się na przyszłość; podejmowanie uzasadnionych decyzji dotyczących 
przyszłych studiów i/lub zawodów; świadomość podstawowych działań potrzebnych do 
stworzenia i wdrożenia biznesplanu oraz rozumienie, co znaczy być przedsiębiorczym, 
jakimi celami kierują się przedsiębiorcy i z jakim ryzykiem muszą się zmierzyć.  

Kompetencje te można zdobyć dzięki obszarowi edukacyjnemu „Ludzie i świat zawodowy”. 
Dotyczy on szerokiego spektrum czynności roboczych i technologii, ukierunkowuje uczniów 
na zdobywanie podstawowych umiejętności praktycznych w różnych dziedzinach ludzkiej 
pracy i przyczynia się do ukształtowania podejścia uczniów do swojego życia i kariery 
zawodowej. w ostatnich dwóch lub trzech klasach szkoły podstawowej wszystkich uczniów 
obowiązuje obszar tematyczny „Świat pracy”. Ramowy Program Nauczania jest 
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wprowadzany na poziomie poszczególnych szkół za pośrednictwem programu 
edukacyjnego przygotowywanego przez same placówki. 

Miejsce praktyk w strukturze programu nauczania 

Praktyki nie są objęte programem nauczania na etapie kształcenia obowiązkowego. Jest 
kilka sposobów przygotowania młodych ludzi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
w zależności od stopnia ich niepełnosprawności.  

INNE RODZAJE DZIAŁAŃ I  USŁUG PORADNICZYCH 

Kontakty ze światem zawodowym 

Ramowy Program Nauczania Edukacji Podstawowej określa wyłącznie kompetencje i treści 
edukacji na poziomie podstawowym. Metody i formy nie są z góry zakładane i zależą od 
decyzji dyrektora i nauczycieli. Mogą być one zapisane w szkolnym programie nauczania. 

Usługi poradnictwa w szkołach 

Szkoły zobowiązane są przepisami prawa do zapewniania usług poradnictwa. Zazwyczaj 
tworzą one stanowisko doradcy edukacyjnego (výchovný poradce), który ściśle współpracuje 
z nauczycielami klasy lub innymi członkami grona pedagogicznego. Oprócz doradcy 
edukacyjnego w niektórych placówkach zatrudniany jest szkolny psycholog lub pedagog 
specjalny.  

Rola doradców edukacyjnych polega na udzielaniu uczniom wskazówek odnoszących się do 
wyboru ścieżki edukacyjnej i zawodowej, identyfikowaniu uczniów ze szczególnymi 
potrzebami edukacyjnymi, zapewnianiu im niezbędnej opieki i sprawowaniu kontroli nad ich 
integracją w szkole. Doradcy udzielają metodologicznego wsparcia nauczycielom w kwestii 
poradnictwa zawodowego i opieki nad uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  

W 2005 r. w ramach projektu VIP Kariéra, wspieranego przez Europejski Fundusz 
Społeczny, IPPP założyło w 99 placówkach szkolne ośrodki poradnictwa (školní poradenská 
pracoviště). Personel takiego ośrodka tworzy szkolny psycholog lub pedagog specjalny, 
doradca edukacyjny, specjalista od profilaktyki i członkowie grona pedagogicznego szkoły. 

Szkoły współpracują z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi (pedagogicko-
psychologické poradny – PPP) i specjalnymi ośrodkami pedagogicznymi (speciálně 
pedagogická centra – SPC). Mogą one korzystać z sieci poradni psychologiczno-
pedagogicznych (PPP), które są w każdym okręgu. Do obowiązków poradni należy między 
innymi określanie poziomu wiedzy uczniów i ich psychologicznego przygotowania do szkoły, 
doradzanie rodzicom lub dyrektorom szkół co do wyboru szkoły bądź klasy przez uczniów, 
współpraca w procedurze przyjmowania do szkoły, doradzanie uczniom zagrożonym 
przerwaniem nauki lub szczególnie utalentowanym oraz świadczenie usług poradnictwa na 
rzecz uczniów w zakresie ich perspektyw osobistych i zawodowych. Doradcy z tych poradni 
(psychologowie, pedagodzy specjalni, pracownicy społeczni) pracują z uczniami i ich 
rodzicami indywidualnie lub grupowo. Pomagają młodym ludziom w podejmowaniu 
przyszłych decyzji zawodowych oceniając ich zdolności, predyspozycje osobiste, 
zainteresowania i inne cechy.  

 171



Poradnictwo zawodowe w kształceniu obowiązkowym w Europie 
 

Specjalne ośrodki pedagogiczne (SPC), zazwyczaj mieszczące się w szkołach, świadczą 
usługi poradnictwa na rzecz uczniów z różnymi typami niepełnosprawności (fizycznej, 
sensorycznej lub umysłowej) oraz uczniów z problemami zdrowotnymi.  

Usługi poradnictwa poza szkołą 

Urzędy pracy (úřady práce – ÚP), podlegające Ministerstwu Pracy i Spraw Socjalnych, 
oferują usługi poradnictwa wszystkim mieszkańcom (w tym ludziom młodym), którzy szukają 
pracy, szkoleń zawodowych itp. Placówki te między innymi udzielają porad i informacji 
związanych ze szkoleniem zawodowym, dalszą edukacją i dodatkowymi ośrodkami 
poradnictwa w sektorze edukacyjnym. w każdym urzędzie pracy mieści się ośrodek 
poradnictwa, który świadczy usługi poradnictwa zawodowego.  

Służby poradnictwa podległe temu ministerstwu nadzoruje Narodowy Fundusz Szkoleń 
i stanowiąca jego część Jednostka Wspierania Służb Poradnictwa. 

Usługi poradnictwa oferują także agencje prywatne (agentury práce), które muszą uzyskać 
akredytację Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych. 

KWALIFIKACJE DORADCÓW 

W szkołach 

Nauczyciele odpowiedzialni za przedmioty zawierające elementy „nauki o wyborach 
zawodów” mają specjalne kwalifikacje w tym zakresie. Zasadnicze kształcenie tych 
nauczycieli nie zawiera jeszcze elementów konkretnego przygotowania w tej dziedzinie. 
Nauczyciele mogą jednak uczestniczyć w różnych programach doskonalenia zawodowego 
związanych z poradnictwem (oferowanych przez IPPP, NOUV, NIDV i inne akredytowane 
instytucje) oraz korzystać z istniejących materiałów metodologicznych.  

W szkołach w charakterze doradców edukacyjnych zatrudniani są wykwalifikowani 
nauczyciele, których nakład pracy pedagogicznej jest zmniejszony o jedną do pięciu godzin 
w tygodniu (w zależności od liczby uczniów w szkole), dzięki czemu mogą poświęcić czas na 
poradnictwo. Nauczyciele ci muszą ukończyć określone kursy uzupełniające, które 
organizowane są przez instytucje szkolnictwa wyższego. 

Szkolni psychologowie lub pedagodzy specjalni, którzy także pracują w szkołach 
i w ośrodkach poradnictwa (PPP, SPC), poświęcają część czasu pracy na jakąś formę 
poradnictwa zawodowego. Muszą oni mieć tytuł magisterski.  

W sektorze pracy 

Doradcy zatrudnieni w państwowych służbach poradnictwa muszą mieć ukończone studia 
wyższe. Zazwyczaj są to studia z zakresu psychologii lub pedagogiki.  

WSPÓŁPRACA MIĘDZY SZKOŁAMI, PRACODAWCAMI, RODZICAMI I 
INNYMI PODMIOTAMI 

W ramach edukacji obowiązkowej między szkołami, rodzicami i pracodawcami stosuje się 
formy współpracy związanej z informowaniem, doradzaniem i rekomendacjami na poziomie 
pojedynczych szkół w zależności od aktywności tych partnerów. 
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DOSTĘP DO INFORMACJI NA TEMAT PORADNICTWA ZAWODOWEGO 
Projekt VIP Kariéra, zorganizowany z udziałem Ministerstwa Edukacji, Młodzieży i Sportu, 
IPPP, NUOV i NIDV przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego, umożliwił rozwój 
obszernej bazy dla poradnictwa i opieki psychologicznej (doskonalenie zawodowe 
i wspomniane wyżej szkolne ośrodki poradnictwa). w ramach tego projektu NUOV stworzył 
System Informacji o Sukcesach Absolwentów Szkół na Rynku Pracy (ISA), którego częścią 
jest portal www.infoabsolvent.cz. Prezentuje on szeroki wybór możliwości edukacyjnych 
i zawodowych, analizy rynku pracy i inne dokumenty. Instytut publikuje co roku wyniki sondy 
na temat możliwości edukacyjnych na poziomie szkół średnich II stopnia. 

Instytut Informacji o Edukacji publikuje listę propozycji edukacyjnych na poziomie szkoły 
średniej II stopnia (SET) i dostarcza informacji o wolnych miejscach w szkołach. 

Młodzieżowe Ośrodki Informacyjne (ICM) gromadzą informacje o możliwościach 
edukacyjnych dla wszystkich grup wiekowych. Tworzą one stowarzyszenie reprezentujące je 
w czeskiej sekcji międzynarodowego portalu informacyjnego dla młodych Europejczyków 
(www.infomobil.org).  

Na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych znajduje się baza danych 
zawierająca informacje o zatrudnieniu (www.portal.mpsv.cz), z bezpłatnym dostępem 
komputerowym dla osób szukających pracy.  

Są także broszury, wykazy firm, płyty CD-ROM, prezentacje wideo różnych zawodów, jak 
również szeroki zakres informacji o edukacji (na przykład listy szkół i prezentacje wideo 
programów studiów). 

W udostępnianiu informacji, zarządzaniu stronami internetowymi itp. ważną rolę odgrywa 
sektor prywatny. 

Źródła internetowe 

Instytut Poradnictwa Pedagogicznego i Psychologicznego: www.ippp.cz 

Narodowy Instytut Edukacji Technicznej i Zawodowej: www.nuov.cz 

Narodowy Instytut Dalszej Edukacji: www.nidv.cz 

Instytut Informacji o Edukacji: www.uiv.cz 

Młodzieżowe Ośrodki Informacyjne: www.icm.cz 

Narodowy Fundusz Szkoleń: www.nvf.cz 

System Informacji o Sukcesach Absolwentów Szkół na Rynku Pracy (ISA): 
www.infoabsolvent.cz 

Przewodnik po Świecie Zawodów: www.gwo.cz 

Eurodoradztwo: www.naep.cz 
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RUMUNIA 

Rok szkolny 2007/08 

Kształcenie jest obowiązkowe dla dzieci w wieku od 6 do 16 lat. Obejmuje 4 lata nauki 
w szkole podstawowej (şcoala primară) i 6 lat szkoły średniej i stopnia: 4 lata gimnaziu, 
a następnie albo 2 lata kształcenia ogólnokształcącego w liceu (zorientowanym na studia 
wyższe) – niższy stopień, albo 2 lata kształcenia zawodowego w şcoala de arte şi meserii 
(szkoła sztuk pięknych i rzemiosła). w wieku 16 lat uczniowie kończący niższy stopień liceu 
mogą kontynuować naukę w ramach różnych ścieżek w tych szkołach, na poziomie średnim 
II stopnia. Uczniowie şcoala de arte şi meserii muszą ukończyć rok edukacji na poziomie 
zawodowej szkoły średniej II stopnia, by móc przenieść się do liceu i kontynuować naukę na 
tym samym poziomie. 

PODSTAWY PRAWNE I CELE KRAJOWE 
Usługi informowania, poradnictwa i opieki psychologicznej, oferowane przez instytucje 
podlegające Ministerstwu Edukacji, Badań Naukowych i Młodzieży, reguluje przede 
wszystkim Ustawa o edukacji (przyjęta w 1995 r., z późniejszymi poprawkami). Działalność 
instytucji podlegających Ministerstwu Pracy, Rodziny i Równych Szans reguluje ustawa 
z 1998 r., powołująca do życia Narodową Agencję Zatrudnienia. Rumuńska Ustawa 
o edukacji głosi, że celem kształcenia jest swobodny, wszechstronny i harmonijny rozwój 
człowieka jako jednostki autonomicznej i kreatywnej. Dążeniom tym podlega także 
poradnictwo zawodowe, do którego głównych celów należą: 

• dostarczanie istotnych informacji i ułatwianie dostępu do danych na temat różnych 
możliwości edukacyjnych i szkoleniowych na szczeblu krajowym 
i międzynarodowym; 

• promowanie międzynarodowej mobilności zawodowej i europejskiego wymiaru 
edukacji i szkoleń; 

• włączanie europejskich standardów, norm i praktyk do kontekstu rumuńskiego; 

• synchronizacja różnych działań podejmowanych przez instytucje, działające na polu 
poradnictwa zawodowego, doradztwa i szkoleń. 

Doradcy opracowali zestaw kryteriów ilościowych (liczba osób korzystających z poradnictwa 
i testów, opublikowanych materiałów informacyjnych itp.) oraz kryteriów jakościowych 
(satysfakcja użytkownika, stosowanie technologii informatycznych itp.), mających pomóc 
w ocenie wyników usług informacyjnych, poradnictwa i opieki psychologicznej. 

PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE 

Zakładanie ośrodków pomocy psychologiczno-pedagogicznej na szczeblu regionalnym oraz 
placówek pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach leży w gestii Ministerstwa 
Edukacji, Badań Naukowych i Młodzieży. Usługi te są ukierunkowane na młodych ludzi 
objętych systemem szkolnictwa, a ich działania koordynują okręgowe inspektoraty oświaty. 
w ramach Instytutu Pedagogiki funkcjonuje wydział poradnictwa edukacyjnego 
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i zawodowego, którego misją jest opracowanie metodologicznego planu ogólnego sieci 
poradnictwa i opieki psychologicznej Ministerstwa Edukacji, Badań Naukowych i Młodzieży. 

Narodowa Agencja Zatrudnienia zarządza siecią ośrodków informacji i poradnictwa 
zawodowego, które kierują działalność do młodzieży i osób dorosłych szukających pracy, 
bezrobotnych itp. 

PORADNICTWO ZAWODOWE W PROGRAMIE NAUCZANIA 

Narodowy program nauczania zakłada, że poradnictwo edukacyjne i zawodowe powinno być 
prowadzone w szkołach podstawowych i średnich w ramach przedmiotu o nazwie 
„doradztwo i poradnictwo”. Przedmiot ten jest częścią wspólnego programu nauczania 
wszystkich szkół na poziomie obowiązkowym – w szkołach podstawowych realizuje przede 
wszystkim aspekty edukacyjne, a w szkołach średnich zarówno edukacyjne, jak i zawodowe. 

„Poradnictwo i doradztwo” ma następujące cele ramowe: 

• rozwijanie pozytywnego nastawienia do samego siebie jako osoby wartościowej 
i wyjątkowej; 

• rozwijanie wiedzy, umiejętności i postaw związanych z relacjami interpersonalnymi; 

• rozwijanie umiejętności koniecznych do korzystania z różnego rodzaju informacji 
w procesie uczenia się; 

• rozwijanie umiejętności potrzebnych do obmyślania i planowania kariery zawodowej; 

• praktykowanie umiejętności zarządzania prowadzących do podniesienia jakości stylu 
życia.  

Miejsce praktyk w strukturze programu nauczania 

Szkoły są zachęcane do opracowywania programów partnerskich z firmami i innymi 
podmiotami na szczeblu lokalnym, aby przyczyniać się do rozwoju miejscowych 
społeczności oraz zapoznawać uczniów ze światem zawodowym. 

Po pierwszych czterech latach ogólnokształcącej szkoły średniej i stopnia (gimnaziu) 
uczniowie muszą kontynuować naukę przez kolejne 2 lata w innej szkole średniej i stopnia. 
Uczniowie uczęszczający do szkół średnich (liceu) o charakterze technicznym lub szkół 
sztuk pięknych i rzemiosła (şcoala de arte şi meserii) odbywają praktyki i staże 
w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych – trwające odpowiednio 3 tygodnie i 10 
tygodni. Zajęcia te bazują na szczegółowym programie nauczania zaakceptowanym przez 
Ministerstwo Edukacji, Badań Naukowych i Młodzieży.  

INNE RODZAJE DZIAŁAŃ I  USŁUG PORADNICZYCH 

Kontakty ze światem zawodowym 

Ośrodki informacji i poradnictwa zawodowego, podlegające Ministerstwu Pracy, Rodziny 
i Równych Szans, udzielają informacji o świecie zawodowym i organizują spotkania 
z uczniami szkół średnich (ISCED 2 i ISCED 3), po zgłoszeniu takiej potrzeby przez 
szkolnego psychologa. 
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Do zapoznania młodych ludzi ze światem zawodowym przyczyniają się też organizowane 
przez szkoły wizyty uczniów w firmach i innych instytucjach. 

Absolwenci kończący obowiązkowy etap kształcenia otrzymują indywidualne portfolio, 
dotyczące dalszej edukacji. Zawiera ono opis umiejętności nabytych w czasie kształcenia 
obowiązkowego, w tym pozyskanych podczas praktyk w szkolnych warsztatach lub 
miejscach pracy.  

Usługi poradnictwa w szkołach 

Za organizowanie i inicjowanie działań związanych z poradnictwem dla uczniów, na 
podstawie wskazań programu nauczania oraz zgodnie z ich wiekiem i cechami, 
odpowiedzialny jest nauczyciel (wychowawca) współpracujący z rodzicami i szkolnym 
psychologiem. Konkretne działania (dyskusje i okazje do spotkań z przedstawicielami szkół 
lub lokalnych pracodawców, wizyty w różnych instytucjach, testy umiejętności itp.) 
organizowane są w czasie godzin poświęcanych na poradnictwo na poziomie szkoły średniej 
i stopnia, zwłaszcza w przypadku uczniów ostatniej klasy tego poziomu. 

W każdej szkole podstawowej lub średniej, do której uczęszcza więcej niż 800 uczniów, 
można zorganizować szkolną poradnię pedagogiczno-psychologiczną – zgodnie 
z potrzebami i w zależności od dostępnych środków. Uczniowie ze szkół, liczących mniej niż 
800 wychowanków, mogą korzystać z takiej pomocy w innych placówkach. Pracujący w nich 
doradcy udzielają uczniom indywidualnych lub grupowych porad w zakresie psychologii 
edukacyjnej, z wykorzystaniem testów uzdolnień, zasobów zdolności osobistych, technik 
podejmowania decyzji, technik planowania kariery i rozwoju oraz analiz profili zawodowych. 
Mogą oni także doradzać nauczycielom i rodzicom. 

Usługi poradnictwa poza szkołą 

Ośrodki pomocy psychologiczno-pedagogicznej (Centre Judeţene de Asistenţă 
Psihopedagogică), organizowane na szczeblu regionalnym pod auspicjami okręgowych 
inspektoratów oświatowych, mają taki sam zakres obowiązków w sferze poradnictwa, jak 
poradnie szkolne. Świadczą one, we współpracy ze szkołami i lokalnymi społecznościami, 
usługi poradnictwa edukacyjnego i zawodowego dla uczniów, organizują na ten temat 
działania informacyjne i dokumentacyjne itd. 

Funkcjonujące w ramach Narodowej Agencji Zatrudnienia ośrodki informacji i poradnictwa 
zawodowego oraz poradnie zawodowe, udzielają młodym ludziom informacji i porad na 
temat kariery i praktyk. Do głównych działań prowadzonych przez te placówki należą: 
doradzanie w wyborze kariery zawodowej, udzielanie informacji o możliwościach szkoleń 
oraz pomoc w planowaniu kariery, opracowaniu planu działania i wprowadzaniu go w życie. 
Ogólnie rzecz biorąc, usługi te są świadczone w czasie spotkań z uczniami, organizowanych 
przez przedstawicieli tych ośrodków w formie sesji indywidualnych lub grupowych. 

KWALIFIKACJE DORADCÓW 
Kształcenie nauczycieli obejmuje poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne jako przedmiot 
opcjonalny obok innych przedmiotów, takich jak kształcenie uczniów uzdolnionych, 
kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami, zarządzanie klasą, technologie 
informatyczne w edukacji itd. 
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Większość kadry pracującej w placówkach szkolnych i ośrodkach pomocy pedagogiczno-
psychologicznej to psycholodzy, nauczyciele, socjolodzy i pracownicy socjalni, którzy mają 
taki sam status jak nauczyciele. Jeśli w danej szkole nie pracuje osoba wyspecjalizowana 
w poradnictwie zawodowym, odpowiedzialność za ten obszar ponosi nauczyciel 
(wychowawca). w celu zapewnienia odpowiedniej jakości poradnictwa nauczyciele ci muszą 
przejść roczne 40-godzinne szkolenie. Organizowane jest ono przez Centrum Zasobów 
Nauczycielskich w formie 5-dniowych sesji. Szkolenie jest prowadzone przez 
wyspecjalizowanych trenerów przy wsparciu ze strony Instytutu Pedagogiki w Bukareszcie. 
Doskonalenie zawodowe nauczycieli jest silnie zdecentralizowane, a proponowane kursy 
mogą zawierać moduły związane z poradnictwem, w zależności od potrzeb określanych na 
szczeblu okręgowym.  

Pracownicy ośrodków psychologii edukacyjnej mają ukończone kursy z zakresu poradnictwa 
i opieki psychologicznej, jak również polityki państwowej, ze specjalistycznymi modułami 
w zakresie poradnictwa zawodowego, które kończą się 2-letnim programem magisterskim 
na Uniwersytecie w Bukareszcie. Inny uniwersytet ma w swojej ofercie szkolenie, 
przygotowujące do studiów magisterskich z psychologii poradnictwa.  

W ośrodkach Narodowej Agencji Zatrudnienia pracują najczęściej socjolodzy, ekonomiści 
i inżynierowie, ale także psycholodzy, nauczyciele i pracownicy socjalni. Niektórzy 
członkowie kadry mają ukończone studia z dziedziny poradnictwa zawodowego (na 
poziomie magisterskim), prowadzone w ramach wewnętrznego projektu tych placówek. 

Doradcy mają pewną autonomię w zakresie oceny lub ewaluacji własnych działań w ramach 
ewaluacji usług poradnictwa. Wykorzystywane w tym celu narzędzia mają udzielać im 
wskazówek i dawać informacje zwrotne. 

WSPÓŁPRACA MIĘDZY SZKOŁAMI, PRACODAWCAMI, RODZICAMI I INNYMI 
PODMIOTAMI 
Na poziomie instytucjonalnym ważne decyzje, związane z administrowaniem szkołą, 
podejmuje rada administracyjna, w skład której oprócz przedstawicieli pracowników szkoły 
wchodzą reprezentanci rodziców, władz lokalnych i pracodawców. w różnych istotnych 
sprawach, także dotyczących poradnictwa edukacyjnego i zawodowego, kierownictwo 
szkoły konsultuje się również z radą rodziców. 

Na szczeblu okręgowym wysiłki na rzecz rozwoju usług w dziedzinie edukacji, kwalifikacji 
i specjalizacji podejmują rady konsultacyjne i lokalne komitety partnerstwa społecznego na 
rzecz rozwoju kształcenia zawodowego.  
Na szczeblu krajowym w kwestii najważniejszych decyzji dotyczących edukacji Ministerstwo 
Edukacji, Badań Naukowych i Młodzieży konsultuje się z Krajową Federacją Stowarzyszeń 
Rodziców. 

DOSTĘP DO INFORMACJI NA TEMAT PORADNICTWA 
ZAWODOWEGO 
Portal Ministerstwa Edukacji, Badań Naukowych i Młodzieży (www.portal.edu.ro) zawiera 
informacje na temat sieci szkolnej na wszystkich poziomach kształcenia, procedur 
administracyjnych itp. Ministerstwo publikuje też specjalistyczne biuletyny informacyjne.  
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Co roku okręgowe inspektoraty oświaty wydają broszurę o szkołach, ich profilach, 
programach nauczania itp. 

Każda szkoła organizuje własny „punkt informacyjny” w bibliotece lub biurze doradców. 

Ośrodki informacji i poradnictwa zawodowego Narodowej Agencji Zatrudnienia prowadzą 
bazy danych zawierające informacje o zawodach, szkoleniach i szkołach, przepisach 
prawnych itp. Na ich stronach internetowych można także przeprowadzić różne testy online 
(w dziedzinie umiejętności, osobowości itp.). 

Źródła internetowe 

www.ise.ro  

www.capp.ise.ro  

www.go.ise.ro  

www.euroguidance.ise.ro  

Źródła 

1. Przegląd tematyczny (CEDEFOP). 

2. Raport krajowy (CEDEFOP). 

3. Ronald G. Sultana, Guidance policies in the knowledge society. Trends, challenges and 
responses across Europe (Zasady poradnictwa w społeczeństwie informacyjnym. 
Tendencje, wyzwania i reakcje na terenie Europy), raport podsumowujący CEDEFOP, 
seria CEDEFOP Panorama, 85, Luksemburg, Biuro Urzędowych Publikacji Wspólnot 
Europejskich, 2004. 

4. Eurybase, Eurydice. 
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SŁOWACJA  
Rok szkolny 2007/08 

Kształcenie jest obowiązkowe dla uczniów w wieku od 6 do 16 lat. Obejmuje 9-letnie 
kształcenie podstawowe (základná škola) i pierwszy rok ogólnokształcącej lub zawodowej 
szkoły średniej II stopnia. Kształcenie podstawowe jest zorganizowane w ramach jednolitej 
struktury (bez podziału na szkołę podstawową i średnią i stopnia). Wszyscy uczniowie są 
objęci takim samym kształceniem i nie muszą zmieniać szkół. Szczególnie zdolni uczniowie 
mogą zostać przyjęci do gymnázium (szkoła średnia i stopnia) w wieku 10 lub 12 lat (po 
zdaniu egzaminów wstępnych). Kluczowym momentem w poradnictwie jest zakończenie 
kształcenia podstawowego. Po zdaniu egzaminu wstępnego uczniowie mają możliwość 
kontynuowania nauki w szkole średniej ogólnokształcącej lub zawodowej II stopnia. 

PODSTAWY PRAWNE I CELE KRAJOWE 

Odpowiedzialność za poradnictwo zawodowe i edukacyjne w sektorze edukacji 
i zatrudnienia określa Ustawa nr 29/1984 o edukacji, Ustawa nr 279/1993 o szkołach 
i Ustawa nr 5/2004 o służbach zatrudnienia, a także kilka późniejszych poprawek 
i uzupełnień. Ramy prawne poradnictwa zawodowego stanowi Rozporządzenie Ministra 
Edukacji nr 43/1996. 1 września 2008 r. Ustawę nr 279/1993 zastąpiła nowa Ustawa 
oświatowa nr 245/2008, uchwalona w lecie 2008 r. 

Przyjęta przez rząd w 2007 r. strategia uczenia i poradnictwa przez całe życie (Stratégia 
celoživotného vzdelávania a celoživotného poradenstva) zakłada połączenie systemów 
całożyciowego poradnictwa i opieki psychologicznej, które do tej pory funkcjonowały 
oddzielnie. Aby opracować zasady w tej dziedzinie, uznano za ważne zwiększenie liczby 
doświadczonych profesjonalistów. w ramach tej strategii stworzono zintegrowany system 
działań na szczeblu krajowym, powołano krajową grupę ekspertów do spraw opracowania 
standardów jakości i wprowadzono system zapewniania jakości. 

W ramach krajowej polityki w dziedzinie poradnictwa w 2007 r. przyjęto 2 inne dokumenty 
urzędowe. w dokumencie zatytułowanym Koncepcja pedagogiczno-psychologicznego 
systemu poradnictwa i plan jej wdrożenia (Koncepcia pedagogicko-psychologického 
poradenského systému a jeho implementácie do praxe) podkreślono znaczenie poradnictwa 
zawodowego i ponownie zdefiniowano rolę doradców i szkolnych psychologów. Zgodnie 
z tym dokumentem poradnictwo zawodowe w szkołach powinno towarzyszyć poradnictwu 
edukacyjnemu i psychologicznemu. Dokument zatytułowany Koncepcja poradnictwa 
w pedagogice specjalnej (Koncepcia špeciálnopedagogického poradenstva) dopełnia 
pierwszy dokument. Podkreśla się w nim konieczność określenia roli doradców i nauczycieli 
w obszarze specjalnych potrzeb edukacyjnych. 

PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE 

Odpowiedzialność za udzielanie informacji na tematy edukacyjne i zawodowe, usługi 
poradnictwa i doradztwa jest podzielona między szkoły oraz inne podmioty działające 
w sektorze edukacyjnym oraz państwowe służby zatrudnienia.  
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W sektorze edukacyjnym poradnictwem zajmują się głównie nauczyciele odpowiedzialni za 
poradnictwo – doradcy edukacyjni, zatrudniani przez szkoły podstawowe i średnie II stopnia, 
szkolni psycholodzy i nauczyciele szkolnictwa specjalnego oraz doradcy z poradni 
psychologiczno-pedagogicznych (zobacz poniżej).  

Powołano ciało doradcze Ministerstwa Edukacji – Radę Metodyczną do spraw Prewencji 
i Poradnictwa Pedagogicznego i Psychologicznego (Metodická rada pre výchovné 
a psychologické poradenstvo a prevenciu). w jej skład wchodzą przedstawiciele personelu 
poradni psychologiczno-pedagogicznych, doradców, psychologów szkolnych i innych 
specjalistów w tej dziedzinie. Rolą Rady jest nadzorowanie działalności szkół w obszarze 
poradnictwa, udzielanie porad oraz komentowanie urzędowych dokumentów, projektów 
ustaw, propozycji działań itp.  

Ministerstwo Edukacji upoważniło Instytut Badań nad Psychologią i Psychopatologią 
Dziecięcą do wspierania, tworzenia metodologii i koordynowania wszystkich elementów 
szkolnego systemu poradnictwa.  

W sektorze zatrudnienia ustalaniem zasad w obszarze poradnictwa i zapewnianiem usług 
zajmuje się Urząd Pracy, Spraw Socjalnych i Rodziny (Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny), 
podległy Ministerstwu Pracy, Spraw Socjalnych i Rodziny (Ministersto práce, sociálnych vecí 
a rodiny). w tym sektorze większość usług nie jest kierowana do ludzi młodych objętych 
systemem kształcenia. Zakres odpowiedzialności urzędu obejmuje programy profilaktyczne 
realizowane w szkołach średnich II stopnia. 

PORADNICTWO ZAWODOWE W PROGRAMIE NAUCZANIA 

Elementy poradnictwa zawodowego są włączane do innych przedmiotów związanych z tą 
tematyką. „Wprowadzenie do świata pracy” (Úvod do sveta práce) to przedmiot opcjonalny, 
na który można uczęszczać w ostatnich dwóch latach nauki w szkołach średnich II stopnia.  

Do programu nauczania szkół średnich II stopnia wprowadzono opcjonalny przedmiot „firma 
szkoleniowa”. w ramach szkolenia zawodowego ma on wspierać przedsiębiorczość.  

Miejsce praktyk w strukturze programu nauczania 

W oficjalnych regulacjach prawnych brak jest zapisu o umieszczeniu praktyk w programie 
nauczania szkół podstawowych. Uczniowie w wieku poniżej 15 lat nie mogą chodzić do 
prawdziwych miejsc pracy – poza wyjątkami określonymi w przepisach. 

Praktyki są częścią programu nauczania we wszystkich szkołach zawodowych. Ich udział 
w całym programie nauczania waha się od około 15% (poziom ISCED 3A) do ponad 50% 
(poziom ISCED 3C). Szkolenia praktyczne można odbyć w szkolnych warsztatach 
szkoleniowych i/lub firmach.  

Niektóre szkoły korzystają z programów Wspólnotowych lub współpracy z partnerami 
zagranicznymi i organizują część obowiązkowego szkolenia praktycznego za granicą. 
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INNE RODZAJE DZIAŁAŃ I  USŁUG PORADNICZYCH 

Kontakty ze światem zawodowym 

Szkoły podstawowe mają niewielki kontakt ze światem zawodowym w ramach poradnictwa 
zawodowego. Szkoły organizują grupowe wizyty w przedsiębiorstwach w wymiarze jednego 
lub dwóch dni w ciągu roku szkolnego. Treści i zadania tych wycieczek są określane przez 
dyrektora szkoły. Wizyty w lokalnych przedsiębiorstwach to tylko jeden z elementów 
kontaktu. Mają one pomagać uczniom w lepszym poznaniu historii, przyrody i społeczeństwa 
w kontekście swojej nauki. Ministerstwo Edukacji określa czas trwania wycieczek od jednego 
dnia na pierwszym poziomie szkoły podstawowej do 7 dni w szkole średniej II stopnia. 

Szkoły mają możliwość organizowania konkursów dla uczniów we współpracy 
z przedsiębiorstwami. Osoby ze świata zawodowego uczestniczą niekiedy w tych 
konkursach w charakterze sędziów. 

Usługi poradnictwa w szkołach 

Wszystkie szkoły podstawowe (základné školy) oraz ogólnokształcące i zawodowe szkoły 
średnie II stopnia zatrudniają nauczycieli z kompetencjami doradców, których określa się 
jako doradców wychowawczych (výchovný poradca). Doradca realizuje zadania w obszarze 
edukacji, orientacji zawodowej uczniów i zapobiegania zachowaniom stwarzającym 
problemy i nagannym. Doradza dzieciom i ich rodzicom. Udziela uczniom informacji na 
temat ścieżek edukacyjnych, szkoleń zawodowych i możliwości zawodowych, a także 
sytuacji na rynku pracy. Doradcy pośredniczą w kontaktach między szkołami 
a wyspecjalizowanymi służbami poradniczymi. Doradcy edukacyjni dysponują osobnym 
pokojem z komputerami podłączonymi do Internetu. Mają zmniejszoną liczbę godzin 
nauczania o jedną godzinę tygodniowo na każdych 300 uczniów, maksymalnie o 3 godziny 
w tygodniu. Usługi poradnictwa zawodowego świadczy się głównie w dwóch ostatnich latach 
nauki. 

Doradcy nie odgrywają żadnej roli w ocenianiu indywidualnych możliwości i postaw uczniów. 
Oceną taką zajmują się specjaliści pracujący w szkolnych poradniach pedagogiczno-
psychologicznych (školská pedagogicko-psychologická poradňa) (zobacz poniżej). Więcej 
uwagi w kwestii poradnictwa poświęca się uczniom ze środowisk społecznie upośledzonych, 
niepełnosprawnym, a także utalentowanym i zdolnym. Niejednokrotnie (5-6% szkół) 
doradcom tym pomagają szkolni psycholodzy (školský psychológ). 

Nauczyciele szkół specjalnych (školskí špeciálni pedagógovia) udzielają specjalistycznej 
pomocy i porad uczniom ze szczególnymi potrzebami pedagogicznymi w szkołach 
specjalnych oraz w szkołach integracyjnych. 

Usługi poradnictwa poza szkołą 

79 poradni pedagogiczno-psychologicznych (pedagogicko-psychologické poradne) zatrudnia 
psychologów, nauczycieli i pracowników społecznych, oferując swoje usługi przedszkolom 
oraz szkołom podstawowym i średnim. Usługi te, kierowane do uczniów i studentów, a także 
pracowników szkół i rodziców, obejmują różnorodne działania psychologiczne, społeczne 
i pedagogiczne. Ogólnie rzecz biorąc, należą do nich diagnozowanie, poradnictwo, pomoc 
terapeutyczna i profilaktyczna oraz zajęcia rehabilitacyjne.  
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Poradnictwo zawodowe w kształceniu obowiązkowym w Europie 

Poradnictwo zawodowe należy do ich najważniejszych zajęć, a prośby klientów dotyczą 
najczęściej tej dziedziny (według danych statystycznych na zagadnieniu tym skupia się 
ponad 27% wszystkich konsultacji indywidualnych). Osoby pracujące w poradniach 
koncentrują się na planowaniu życia, studiach i wyborze zawodu, rozwoju mocnych stron, 
potencjału i pożądanych cech charakteru, przystosowaniu do szkoły lub zawodu oraz 
programach umiejętności społecznych i psychologicznych, potrzebnych w świecie 
zawodowym. Poradnictwo zawodowe odbywa się indywidualnie lub grupowo, a jego 
integralną częścią są usługi informacyjne. Zgodnie z Ustawą nr 43/1996 poradnie mają 
obowiązek gromadzenia informacji o zawodach i studiach, a następnie udostępniania ich – 
wraz z informacjami dotyczącymi rynku pracy – uczniom, rodzicom i doradcom 
edukacyjnym. Poradnie zajmują się też poradnictwem przez Internet. Konsultacje odbywają 
się na prośbę uczniów lub rodziców i zazwyczaj trwają 3 tygodnie. 

Usługi informacyjne i poradnictwa świadczone przez Urząd Pracy, Spraw Socjalnych 
i Rodziny są skierowane do osób szukających pracy. Mimo że uczniowie objęci kształceniem 
obowiązkowym nie stanowią grupy docelowej tych działań, Urząd zapewnia możliwość 
zorganizowania za zgodą szkół wykładów na temat zapobieganiu bezrobociu.  

KWALIFIKACJE DORADCÓW 

Doradcy edukacyjni (výchovní poradcovia) to wykształceni w tej dziedzinie nauczyciele (bez 
specjalnych kwalifikacji w zakresie poradnictwa), zobowiązani do ukończenia kursu 
doszkalającego trwającego co najmniej 200 godzin. Ich obowiązki pedagogiczne są 
ograniczane, by zapewnić więcej czasu na wywiązanie się z zadań doradców. Centrum 
Metodyczno-Pedagogiczne oferuje możliwość skorzystania z programów doszkalających, 
zaakceptowanych przez Ministerstwo Edukacji po uzyskaniu opinii dwóch niezależnych 
ekspertów.  

Szkolni psycholodzy (školskí psychológovia) mają tytuł magistra psychologii lub psychologii 
pedagogicznej. 

Państwowy Instytut Edukacji Zawodowej (Štátny inštitút odborného vzdelávania) opracował 
program podstawowego szkolenia z zakresu poradnictwa zawodowego w ramach projektu 
Leonardo da Vinci MODILE-EUROCARCO. Moduły umieszczone w ramach tego programu 
zostały uznane za kurs doszkalający doradców edukacyjnych.  

Doradcy w sektorze zatrudnienia muszą mieć przynajmniej tytuł licencjata w dowolnej 
dziedzinie. 

WSPÓŁPRACA MIĘDZY SZKOŁAMI, PRACODAWCAMI, RODZICAMI I 
INNYMI PODMIOTAMI 

O współpracę między szkołami i rodzicami dbają stowarzyszenia rodziców funkcjonujące 
przy szkołach podstawowych i średnich II stopnia. Biorą one udział w zarządzaniu szkołą. 
Szkoły organizują regularne spotkania dla rodziców, w czasie których są oni informowani 
o możliwościach dalszej nauki i zatrudnienia ich dzieci, zwłaszcza w ostatnich dwóch latach 
nauki w szkołach podstawowych i średnich II stopnia.  

Żadne przepisy prawne nie regulują współpracy między pracodawcami, szkołami i innymi 
podmiotami. Istnieją jedynie partnerstwa nieformalne, zazwyczaj powstające w ramach 
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projektów EFS na szczeblu lokalnym. Te przykłady współpracy to odosobnione działania, 
pozbawione oficjalnego wsparcia ze strony państwa. 

Za organizację współpracy między szkołami i innymi podmiotami odpowiada dyrektor szkoły, 
wspierany przez samorząd regionalny (finansujący państwowe szkoły średnie II stopnia).  

DOSTĘP DO INFORMACJI NA TEMAT PORADNICTWA ZAWODOWEGO 

Choć nie jest to jasno określone, najważniejszą rolę w przygotowywaniu informacji na temat 
zawodów odgrywa Ministerstwo Edukacji i podległe mu instytucje, a także Urząd Pracy, 
Spraw Socjalnych i Rodziny. 

Informacje dotyczące nauki w szkołach średnich, ich programów, kryteriów przyjęcia itp. są 
gromadzone i publikowane co roku przez wszystkie szkolne ośrodki informacyjne i lokalną 
administrację. Pod koniec każdego roku Instytut Informacji i Prognoz Edukacyjnych publikuje 
przewodnik, zawierający wszystkie przydatne informacje o szkołach średnich 
i uniwersytetach. Użytecznym źródłem informacji jest strona internetowa Ministerstwa 
Edukacji www.modernaskola.sk.  

Urząd Pracy, Spraw Socjalnych i Rodziny ma obowiązek monitorowania sytuacji na rynku 
pracy i publikowania statystyk na ten temat. Gromadzi on informacje dotyczące osób 
bezrobotnych (takie jak poziom wykształcenia lub rodzaje kwalifikacji). Informacje te są 
przekazywane władzom oświatowym. Departament usług dla klientów Urzędu tworzy 
złożony system informacji na temat zawodów, zwłaszcza opisów bezrobocia, programów 
dostępnych za pośrednictwem komputera, przewodników itp. Pod adresem 
www.povolania.eu znajduje się – poświęcona odkrywaniu samego siebie – strona 
internetowa dla osób szukających pracy (w ramach programu Leonardo da Vinci II). Na 
stronie internetowej www.istp.sk gromadzone są informacje na temat różnych zawodów dla 
osób szukających pracy i pracodawców.  

Za informacje z metodologii lub innych aspektów poradnictwa zawodowego odpowiada 
Centrum Metodyczno-Pedagogiczne oraz Instytut Badań nad Psychologią i Psychopatologią 
Dziecięcą. Ich strony internetowe zawierają wiele przydatnych informacji i adresów 
internetowych na ten temat. Stowarzyszenie Doradców Edukacyjnych prowadzi stronę 
internetową z właściwymi aktami prawnymi i wskazówkamii metodycznymi. Ma także listę 
adresów internetowych do powiązanych instytucji i stron internetowych.  

Europejska Sieć Poradnictwa Całożyciowego była bodźcem do stworzenia strategii 
szkolenia i poradnictwa przez całe życie i dzięki jej inicjatywom podejmowany jest wysiłek, 
zmierzający do ustanowienia lepszej współpracy w zakresie gromadzenia i wymiany 
informacji między sektorem edukacyjnym i rynkiem pracy a sektorem spraw socjalnych.  

Źródła internetowe 

Państwowy Instytut Edukacji Zawodowej: www.siov.sk  

Instytut Informacji i Prognoz Edukacyjnych: www.uips.sk 

UIPŠ – szkolne centrum komputerowe: www.svsba.sk/index.php?id=poradca  

Instytut Badań nad Psychologią i Psychopatologią Dziecięcą: www.vudpap.sk  

Centrum Metodyczno-Pedagogiczne: www.mctba.sk  
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Związek Doradców Edukacyjnych: http://asociaciavp.szm.sk/  

Urząd Pracy, Spraw Socjalnych i Rodziny: www.upsvar.sk 

Portal – Przewodnik po zawodach na świecie: www.povolania.eu  

Portal ISTP: www.istp.sk  

Źródła 

1. Przegląd tematyczny (CEDEFOP). 

2. Raport krajowy (CEDEFOP). 

3. Ronald G. Sultana, Guidance policies in the knowledge society. Trends, challenges and 
responses across Europe (Zasady poradnictwa w społeczeństwie informacyjnym. 
Tendencje, wyzwania i reakcje na terenie Europy), raport podsumowujący CEDEFOP, 
seria CEDEFOP Panorama, 85, Luksemburg, Biuro Urzędowych Publikacji Wspólnot 
Europejskich, 2004. 

4. Eurybase, Eurydice. 



Słowenia 

SŁOWENIA 

Rok szkolny 2007/08 

Kształcenie jest obowiązkowe dla uczniów w wieku od 6 do 15 lat. Uczęszczają oni do 
stanowiącej jednolitą strukturę szkoły podstawowej (osnovna šola), bez podziału na poziom 
podstawowy i średni i stopnia. Wszyscy uczniowie otrzymują takie samo kształcenie 
(podzielone na 3 stopnie 3-letnie) bez zmiany szkoły. Kluczowym momentem w poradnictwie 
jest zakończenie edukacji obowiązkowej. Uczniowie mają możliwość kontynuowania nauki 
w szkołach średnich II stopnia – ogólnokształcących, technicznych lub zawodowych. 

PODSTAWY PRAWNE I CELE KRAJOWE  
Kilka regulacji prawnych określa (bardzo ogólnie) cele krajowej polityki w dziedzinie 
poradnictwa.  

Zgodnie z Ustawą o kształceniu podstawowym (z 1996 r.; ostatnie poprawki z 2007 r.) celem 
poradnictwa edukacyjnego jest przygotowanie uczniów do dokonania wyboru zawodu. 
w 1999 r. przyjęto wytyczne na temat usług poradnictwa w szkołach, a „poradnictwo 
zawodowe” oficjalnie stało się jednym z najważniejszych zadań szkolnych doradców. 
Wcześniej krajową siecią doradców zawodowych zarządzał Państwowy Urząd Zatrudnienia 
(ESS). Do jego zadań należało przeprowadzanie testów wśród uczniów kończących etap 
kształcenia obowiązkowego. Doradcy zawodowi z ESS składali wizyty w szkołach 
i zachęcali uczniów do wypełnienia kwestionariusza zainteresowań i uzdolnień ogólnych. 
Służby poradnictwa w każdej szkole przygotowują własny „Program poradnictwa 
zawodowego”, w którym zawarte są następujące działania: gromadzenie informacji 
potrzebnych do podjęcia przez uczniów wyborów zawodowych i edukacyjnych; diagnoza 
poradnictwa zawodowego; poradnictwo zawodowe; poradnictwo edukacyjne oraz 
kierowanie, motywowanie i towarzyszenie uczniom oraz rodzicom.  

W sektorze zatrudnienia przyjmuje się, że poradnictwo odgrywa znaczącą rolę w osiąganiu 
celów wyznaczanych przez Państwowy Urząd Zatrudnienia i przyczynia się do wysokiego 
wskaźnika szans zatrudnienia.  

Dokument zatytułowany Metody polityki aktywnego zatrudniania 2007-2013 uznaje usługi 
poradnictwa za środek, umożliwiający różnym grupom docelowym (osobom zatrudnionym, 
bezrobotnym, przerywającym naukę w szkołę i innym) zdobycie kwalifikacji na wysokim 
poziomie. 

PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE 

Zarządzanie i finansowanie usług poradnictwa oferowanych przez szkoły leży w gestii 
Ministerstwa Edukacji. Szkoły podstawowe (jednolita struktura) i średnie II stopnia mają 
obowiązek stworzenia własnych służb poradnictwa z obowiązkami poradnictwa 
zawodowego.  

Państwowy Urząd Zatrudnienia (którego placówki lokalne i regionalne są koordynowane 
przez biuro krajowe) dostarcza informacji i porad w sprawach zawodowych każdemu, kto 
może tego potrzebować (zarówno dorosłym, jak i młodzieży przerywającej naukę w szkole). 
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ESS współfinansuje ośrodki zasobów poradnictwa zawodowego (NRCVG), w tym krajowe 
centrum koordynacji, kilka regionalnych biur RCVG i liczniejsze punkty informacyjne. Sieć 
biur RCVG istnieje od roku 1999. Każdej szkole podstawowej przypisany jest własny 
doradca z RCVG. Szkoły i biura RCVG współpracują przy tworzeniu wspólnych komisji 
poradnictwa zawodowego, których członkami są wychowawcy IX klas, doradcy szkolni 
i doradca zawodowy miejscowego biura RCVG. 

PORADNICTWO ZAWODOWE W PROGRAMIE NAUCZANIA 
Zgodnie z Krajowym programem nauczania w szkole podstawowej z 1998 r. poradnictwo 
zawodowe musi być ścieżką międzyprzedmiotową wprowadzoną do zajęć z różnych 
przedmiotów od i do IX klasy (np. geografii – „czym zajmują się meteorolodzy”, plastyki – 
„prawdziwy artysta przy pracy” i przyrody – „motywowanie uczniów do pracy naukowej”). 
w niższych klasach kształcenia obowiązkowego (uczniowie w wieku 6-12 lat) nauczyciele 
włączają informacje na temat świata zawodowego i różnych profesji do nauczanych 
przedmiotów lub innych zajęć pozalekcyjnych. w wyższych klasach poradnictwem zajmują 
się nauczyciele w czasie zajęć lekcyjnych i dyskusji w klasach oraz doradcy po lekcjach 
(zobacz poniżej). w VII i VIII klasie uczniowie zaznajamiają się z elektroniczną bazą danych 
na temat dostępnych opcji wyboru szkoły średniej II stopnia (programy nauczania, placówki, 
wymagania wstępne, okresy nauki i możliwości związane ze szkolnictwem wyższym) i uczą 
się z niej korzystać. Wszyscy otrzymują bezpłatną broszurę Poradnictwo zawodowe.  

Miejsce praktyk w strukturze programu nauczania 

W programie nauczania na obowiązkowym etapie kształcenia nie ma praktyk zawodowych 
(uwzględniają je programy średnich szkół zawodowych II stopnia). 

INNE RODZAJE DZIAŁAŃ I  USŁUG PORADNICZYCH 

Kontakty ze światem zawodowym 

Uczniowie w ciągu ostatnich dwóch lat kształcenia obowiązkowego (w wieku 13-15 lat) mają 
możliwość odwiedzania przedsiębiorstw. Wizyty te są organizowane przez doradców 
szkolnych. Doradcy często zwracają się do ośrodków zasobów poradnictwa zawodowego, 
zarządzanych i prowadzonych przez Państwowy Urząd Zatrudnienia. Służby te mają 
większe możliwości, jeśli chodzi o organizowanie wizyt w firmach zgodnie z potrzebami 
uczniów.  

Usługi poradnictwa w szkołach 

W każdej szkole zatrudniony jest przynajmniej jeden doradca świadczący na rzecz uczniów 
rozmaite usługi (poradnictwo osobiste, społeczne i zawodowe). Doradcy poświęcają ok. 35% 
swojego czasu pracy na zadania związane z poradnictwem (w szkołach średnich II stopnia 
ok. 20%). Doradcy pracują z uczniami indywidualnie, a także z małymi grupami lub z całymi 
klasami. Co roku szkoły zapraszają nauczycieli, szkolnych doradców, doradców 
z Państwowego Urzędu Zatrudnienia i miejscowych lekarzy na „konferencję zespołową”, 
której celem jest omówienie „preferencji zawodowych” każdego ucznia z punktu widzenia 
specjalistów z różnych dziedzin. Instytut Edukacji oraz Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Szkoleń regularnie publikują materiały promocyjne i instrukcje dotyczące poradnictwa 
zawodowego w szkołach podstawowych i średnich II stopnia. 
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Usługi poradnictwa poza szkołą 

W sektorze publicznym poradnictwem zajmują się doradcy, pracujący w regionalnych 
i lokalnych biurach Państwowego Urzędu Zatrudnienia oraz w ośrodkach zasobów 
poradnictwa zawodowego. Doradcy ci świadczą usługi na rzecz osób szukających pracy, 
dorosłych i uczniów (ostatniej klasy kształcenia obowiązkowego). w wieku 14 lat uczniowie 
mogą wypełnić test, który pomoże w określeniu ich preferencji zawodowych, zainteresowań 
i ogólnych umiejętności.  

Uczniowie otrzymują informacje o zawodach z różnych punktów widzenia: 

• wyboru odpowiedniej instytucji do dalszej edukacji;  

• kompetencji potrzebnych do pracy w określonym obszarze zawodowym;  

• cech rynku pracy (możliwości zatrudnienia);  

• firm i organizacji zatrudniających osoby wykonujące określone zawody.  

KWALIFIKACJE DORADCÓW 
Doradcy pracujący w szkołach i Państwowym Urzędzie Zatrudnienia muszą mieć ukończone 
studia magisterskie (dawniej studia wyższe) z psychologii, pedagogiki, pracy społecznej lub 
pedagogiki społecznej. Nie ma kształcenia z zakresu poradnictwa zawodowego. Metody 
i narzędzia z dziedziny poradnictwa zawodowego są włączane do zajęć doradztwa 
szkolnego, obowiązkowych dla przyszłych psychologów i nauczycieli. Doradcy szkolni mają 
możliwość uczestniczenia w licznych programach kształcenia ustawicznego związanych 
z poradnictwem, z których wiele jest z tej właśnie dziedziny (np. „Szkolenie z poradnictwa 
zawodowego”, „Modele poradnictwa zawodowego”, „Doświadczalne uczenie się 
w poradnictwie zawodowym” itp.). 

WSPÓŁPRACA MIĘDZY SZKOŁAMI, PRACODAWCAMI, RODZICAMI I 
INNYMI PODMIOTAMI 
Zgodnie z wytycznymi z 1999 r. szkoły podstawowe mają obowiązek próbować angażować 
rodziców w poradnictwo zawodowe kierowane do uczniów. Organizuje się na przykład 
seminaria poradnictwa zawodowego i edukacyjnego dla rodziców; rodzice są zachęcani do 
organizowania w swoich miejscach pracy wizyt, mających na celu zapoznanie młodych ludzi 
z różnymi zawodami, ich pracą itd. Prowadzone są także inne typy współpracy, na przykład 
między szkołami i Urzędem Zatrudnienia, która polega na wizytach w jego biurach. Ponadto 
współpraca ze społecznością lokalną, która należy do obowiązkowych działań szkoły, 
zazwyczaj wiąże się z wizytami uczniów wyższych klas w miejscowych przedsiębiorstwach 
i innych potencjalnych miejscach pracy i/lub z wizytami przedstawicieli różnych zawodów 
w szkołach. w ciągu kilku ostatnich lat Izby (Rzemiosła, Handlu i Przemysłu) okazywały 
rosnące zainteresowanie inicjowaniem i włączaniem się w projekty związane 
z poradnictwem zawodowym. Współpraca między szkołami i pracodawcami często jest 
organizowana z inicjatywy Centrum Edukacji Zawodowej i Szkoleń (agencja rządowa), które 
odgrywa rolę łącznika w wydarzeniach związanych z poradnictwem zawodowym. Od 1993 r. 
aktywną działalność na polu poradnictwa zawodowego młodzieży i dorosłych prowadzi 
IZIDA (prywatna organizacja pozarządowa). Organizuje szkolenia ustawiczne z poradnictwa 
zawodowego oraz koordynuje projekty zrzeszające szkoły, pracodawców i rodziców. 
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DOSTĘP DO INFORMACJI NA TEMAT PORADNICTWA ZAWODOWEGO 
Ministerstwo Edukacji, Państwowy Urząd Zatrudnienia i inne podmioty zaangażowane 
w kwestię poradnictwa na szczeblu krajowym publikują dużo oficjalnych informacji na temat 
programów nauczania, szkół, rynku pracy i różnych zawodów. Wiele innych organizacji 
także wydaje broszury, prowadzi strony internetowe itp., zawierające informacje na ten 
temat. 

Strony internetowe z informacjami na temat wolnych stanowisk i programów, możliwości 
szkoleń itp. są prowadzone przez Państwowy Urząd Zatrudnienia (www.ess.gov.si), 
Centrum Edukacji i Szkoleń Zawodowych (www.cpi.si) oraz wiele innych organizacji (na 
przykład www.acs.si). 

Źródła internetowe 

www.ess.gov.si/eng/Introduction/Introduction.htm 

www.ess.gov.si/eng/Nrcvg/nrcvg.htm 

www.cpi.si/en/ 

www.izida.si/ 

Źródła 

1. Edukacja i szkolenie zawodowe, raport krajowy CEDEFOP, 2008. 

2. Ronald G. Sultana, Guidance Policies in the Knowledge Society. Trends, challenges and 
responses across Europe (Zasady poradnictwa w społeczeństwie informacyjnym. 
Tendencje, wyzwania i reakcje na terenie Europy), raport ogólny CEDEFOP, seria 
CEDEFOP Panorama, 100, Luksemburg, Biuro Urzędowych Publikacji Wspólnot 
Europejskich, 2004. 

3. Eurybase, Eurydice. 
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SZWECJA 

Rok szkolny 2007/08 

Kształcenie jest obowiązkowe przez 9 lat, dla uczniów w wieku od 7 do 16 lat. Na życzenie 
rodziców dziecko może rozpocząć naukę w szkole rok wcześniej, w wieku 6 lat. Kształcenie 
obowiązkowe odbywa się w ramach jednolitej struktury (Grundskola). Niemal wszyscy 
uczniowie szkół na poziomie obowiązkowym (98%) kontynuują naukę w szkołach średnich II 
stopnia (3-letnich), które mają w ofercie 17 przyjętych na szczeblu krajowym programów 
szerokiej edukacji ogólnokształcącej, z czego 13 zorientowanych jest bardziej zawodowo.  

PODSTAWY PRAWNE I CELE KRAJOWE 
Parlament i rząd Szwecji zdefiniowały ogólne cele krajowe kształcenia obowiązkowego 
w Ustawie o edukacji, programie nauczania dla systemu szkół obowiązkowych, klas 
przedszkolnych i centrów czasu wolnego (Lpo94) oraz sylabusie przedmiotów nauczania 
obowiązkowego. 

Zgodnie z wyznaczonymi celami każdy samorząd zobowiązany jest do ustalenia ogólnych 
celów dla swoich szkół w planie szkolnym (skolplan), który jest uchwalany przez radę 
samorządową. 

Każda szkoła musi stworzyć własny plan pracy (arbetsplan), oparty na celach krajowych 
i samorządowym planie szkolnym. Plan pracy uwzględnia zagadnienia pominięte 
w dokumentach krajowych, tj. treści nauczanych przedmiotów, organizację i metody 
nauczania.  

Ustawa o edukacji (Skollagen, 1985) określa, kto może być zatrudniony jako doradca 
w szwedzkim systemie szkolnym.  

Podejmowane są działania mające poprawić stan poradnictwa w kraju. Od 2006 r. wdrażany 
jest duży projekt badawczy „Wybór zawodu i poradnictwo zawodowe”. w jego ramach 
zorganizowano sieć, do której wchodzą naukowcy ze szwedzkich uniwersytetów, 
kształcących na poziomie licencjata w zakresie poradnictwa zawodowego. Naukowcy mają 
za zadanie między innymi zidentyfikowanie obszarów wymagających pilnych badań oraz 
inicjowanie prac w zakresie rozwoju zawodowego i poradnictwa. w 2007 r. rząd postawił 
przed szwedzką Krajową Agencją Poprawy Szkolnictwa zadanie wspierania samorządów 
w ich pracy na rzecz podniesienia jakości poradnictwa zawodowego i edukacyjnego. 
Zadanie to zaplanowano na rok 2008. Agencja współpracuje z wybranymi do badań 
pilotażowych samorządami, które mogą stać się dobrym przykładem dla innych. w 2007 r. 
Szwecja przyłączyła się do Europejskiej Sieci Poradnictwa Całożyciowego, a Ministerstwo 
Edukacji postanowiło zaangażować się we wspieranie na szczeblu krajowym kształtowania 
i wprowadzania w życie polityki w tym zakresie.  

PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE 
Odpowiedzialność za wszechstronną edukację ponosi Ministerstwo Edukacji i Badań 
Naukowych (www.sweden.gov.se/sb/d/2063). 
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Szwecja charakteryzuje się bardzo zdecentralizowanym systemem decyzyjnym i nie ma 
organizacji na poziomie krajowym, które koordynują lub zarządzają działaniami w zakresie 
poradnictwa. Odbywa się to na szczeblu lokalnym lub regionalnym. Lokalne władze 
samorządowe planują działalność służb poradnictwa zgodnie z odpowiednimi dokumentami, 
regulującymi działalność służb państwowych (takimi jak budżet) i szkolnym programem 
nauczania. Finansowanie służb poradnictwa jest częścią ogólnego finansowania działalności 
samorządów lokalnych, nie wydziela się na ten cel osobnych środków.  

PORADNICTWO ZAWODOWE W PROGRAMIE NAUCZANIA 

Grundskola ma obowiązek świadczenia poradnictwa zawodowego i edukacyjnego (syo). Nie 
są jednak przewidziane żadne lekcje obowiązkowe, ale pracujący w szkołach 
ogólnokształcących i średnich doradcy prowadzą czasami lekcje/sesje informacyjne –
zwłaszcza w okresach, w których uczniowie muszą dokonywać wyborów zawodowych. 

Program nauczania w systemie szkół obowiązkowych (Lpo94) głosi, że:  

„Nauczyciel powinien wspierać każdego ucznia w dokonywaniu wyborów związanych 
z dalszą edukacją i pomagać w nawiązywaniu kontaktów ze szkołami, które będą ich 
przyjmować, oraz organizacjami, firmami i innymi podmiotami, mogącymi pomóc we 
wzbogacaniu działalności szkoły i jej zakorzenieniu w społeczności.  

Doradcy zawodowi i inni pracownicy zajmujący się poradnictwem lub pracownicy realizujący 
analogiczne zadania powinni informować i prowadzić uczniów do kolejnego etapu ich 
edukacji i orientacji zawodowej, skupiając się zwłaszcza na szansach dla uczniów 
niepełnosprawnych, a także wspierać wysiłki szkoleniowe i poradnictwo prowadzone przez 
innych pracowników szkoły”. 

Dyrektor szkoły powinien dbać o „rozwój współpracy między szkołą a zewnętrznym światem 
zawodowym, tak by uczniowie zdobywali konkretne doświadczenia, które okażą się ważne, 
gdy będą podejmowali decyzje dotyczące dalszej edukacji i orientacji zawodowej”, a także 
o „takie zorganizowanie poradnictwa zawodowego i edukacyjnego, by uczniowie zetknęli się 
z poradnictwem przed wybraniem opcji oferowanych przez szkołę i dalszej ścieżki edukacji”. 

Miejsce praktyk w strukturze programu nauczania 

Celem programu doświadczenia zawodowego PRAO (praktisk arbetslivsorientering) jest 
możliwość zdobycia przez uczniów konkretnych doświadczeń w życiu zawodowym 
i zapewnienie im szans rozwoju. Daje on także uczniom możliwość wyrobienia sobie opinii 
o różnych zawodach i programach szkoleniowych/edukacyjnych. Wszyscy uczniowie w 8 
roku nauki udają się do okolicznych miejsc pracy, gdzie dowiadują się, co jest potrzebne 
w różnych zawodach. Szczególny nacisk na poradnictwo zawodowe kładzie się w 9 roku 
nauki, w czasie którego PRAO może być przedłużony, a uczniowie mogą pracować przez 3-
6 tygodni w fabryce, biurze lub innych miejscach. Doradcy zawodowi i edukacyjni prowadzą 
lekcje, informując wszystkie klasy o celach PRAO i o zasadzie wyboru miejsca odbywania 
stażu, a także przekazując uczniom szczegóły praktyczne. Na przykład w Gotlandii 
stanowiska stażystów są przedmiotem negocjacji prowadzonych przez Centralną Agencję 
Pozyskiwania Praktyk miejscowego Wydziału Edukacji.  
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INNE RODZAJE DZIAŁAŃ I  USŁUG PORADNICZYCH 

Kontakty ze światem zawodowym 

Kontakty te są regulowane przez władze samorządowe oraz szkoły i różnią się 
w poszczególnych szkołach. 

Usługi poradnictwa w szkołach 

Rodzaj i liczba pracowników zajmujących się poradnictwem nie jest regulowana na szczeblu 
centralnym – każda szkoła odpowiada za zatrudnienie takich kadr, jakich potrzebuje. 
Większe grundskola, gymnasieskola i samorządowe szkoły dla dorosłych (kommunal 
vuxenutbildning) zazwyczaj zatrudniają doradcę edukacyjnego i zawodowego (studie- och 
yrkesvägledare (syokonsulent)). Doradcy ci informują uczniów i ich rodziców o treściach 
różnego rodzaju programów nauczania oraz o celu kształcenia w szkołach średnich II 
stopnia. Większość uczniów w 9 roku nauki odbywa indywidualne rozmowy ze swoimi 
doradcami o przyszłych planach i wyborze programu szkoły średniej II stopnia. Wielu 
spotyka się też ze swoim doradcą przed okresami zdobywania doświadczeń zawodowych 
w 8 i 9 roku nauki.  

Od roku szkolnego 2003/04 gromadzi się informacje na temat doradców edukacyjnych 
i zawodowych. Jesienią 2005 r. w szkołach obowiązkowych pracowało 984 aktywnych 
doradców edukacyjnych i zawodowych. w tym 73% to kobiety. Oznacza to, że w szkołach 
samorządowych jeden pełny etat przypadał na 500 uczniów realizujących 7-9 rok nauki, 
a w szkołach prywatnych nieco więcej niż 1 etat na 1000 uczniów. Specjalistyczne 
kwalifikacje miało 64% doradców zawodowych i edukacyjnych w szkołach samorządowych 
i 31% w szkołach prywatnych. 

Usługi poradnictwa poza szkołą 

W niektórych mniejszych samorządach zamiast jednostek poradnictwa w każdej szkole 
działa ośrodek poradnictwa lub informacji. Często powstaje on w wyniku współpracy 
z lokalnym biurem pracy. 

W różnych częściach Szwecji regularnie organizowane są targi zawodowe. Często 
przygotowują je wspólnie lokalni pracodawcy i szkoły średnie II stopnia z myślą o uczniach 9 
roku kształcenia obowiązkowego i szkół średnich II stopnia. Za przykład mogą posłużyć 
doroczne Regionalne Targi Edukacyjne i Zawodowe w Gotlandii (www.framtidsdagen.se) 
oraz duże targi dla studentów organizowane przez SACO, konfederację związków 
zawodowych niezależnych stowarzyszeń branżowych 
(www.valjayrke.se/sacomassan/utlandska_utstallare/startsida_utlandska.htm). 

KWALIFIKACJE DORADCÓW 

W szkołach 

Wykwalifikowany doradca to osoba ze specjalistycznym wykształceniem uniwersyteckim. 
Aby zostać przyjętym na szkolenie, należy dysponować certyfikatem ukończenia szkoły 
(slutbetyg från gymnasieskolan) z odpowiednimi ocenami z wiedzy o społeczeństwie 
i przynajmniej rocznym doświadczeniem zawodowym. Szkolenie można odbyć na 3 
uniwersytetach (Malmö, Sztokholm, Umea). Jest to 3-letni kurs prowadzący do uzyskania 
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tytułu doradcy zawodowego (studie-och yrkesvägledarexamen, czyli licencjat pedagogiki 
w zakresie poradnictwa zawodowego). Doradcy zawodowi (oraz nauczyciele) są rekrutowani 
przez szkoły w trybie otwartych procedur, a zatrudniają ich samorządy – na podstawie 
umowy na czas nieokreślony. Doradcy zawodowi mogą też brać udział w kursach 
doskonalenia zawodowego. Niektóre szwedzkie samorządy organizują regularne spotkania 
informacyjne, poświęcone bieżącym zagadnieniom interesującym doradców. Można 
wymienić Lärarfortbildning AB (Doskonalenie Zawodowe dla Nauczycieli), firmę, której 
samorząd Sztokholmu powierzył zadanie organizowania regularnych konferencji 
tematycznych dla doradców zawodowych – odbywają się one mniej więcej 7 razy w roku. 
Akcja ta nosi nazwę Vägledarkalendariet (Kalendarz doradcy zawodowego) –  
www.lararforbundet.se/web/lfort.nsf?OpenDatabase. Drugi przykład to Stowarzyszenie 
Władz Samorządowych Skåne (Skåne leży na południu Szwecji i składa się z 33 
samorządów) organizujące Vägledarkompetensen (Kompetencje Doradcy Zawodowego), 
w ramach których co roku odbywają się konferencje i wizyty studyjne w Szwecji i Danii 
(www.kfsk.se/vagledarkompetensen/). 

W innych placówkach poradnictwa 

Doradcy zawodowi i edukacyjni mogą pracować w szkołach, urzędach pracy, kolegiach i na 
uniwersytetach, w ośrodkach rehabilitacyjnych oraz w prywatnych i państwowych 
organizacjach zawodowych. Sveriges Vägledarförening, Szwedzkie Stowarzyszenie 
Doradców Zawodowych (SAGC) koordynuje działalność około 1800 doradców – 
www.vagledarforeningen.org. För vägledare (Dla doradców zawodowych) to dział na stronie 
internetowej Skolverket Utbildningsinfo przygotowany specjalnie z myślą o doradcach 
zawodowych, aby pomagać im w codziennej pracy. Studie- och yrkesvägledarna inom 
Lärarnas Riksförbund, LR to forum dla doradców zawodowych i edukacyjnych zrzeszonych 
w Krajowym Związku Nauczycieli – http://forening.proventek.net/vagledarna/. Eurodoradztwo 
Szwecja (szwedzkie Krajowe Centrum Zasobów Poradnictwa) świadczy usługi dla doradców 
i innych osób zajmujących się poradnictwem – www.programkontoret.se/euroguidance. 

WSPÓŁPRACA MIĘDZY SZKOŁAMI, PRACODAWCAMI, RODZICAMI I 
INNYMI PODMIOTAMI 
Na mocy Ustawy o wspólnym rozstrzyganiu organizacje skupiające pracodawców 
i nauczycieli mają prawo do otrzymywania informacji o podejmowanych decyzjach, brania 
udziału w ich podejmowaniu oraz wpływaniu na nie. Ustawa o edukacji (Skollag) gwarantuje 
prawa uczniów do decydowania o sobie, a realizacja tego zapisu następuje na szczeblu 
lokalnym. Rodzice i uczniowie zyskują większy wpływ na zarządzanie szkołami poprzez 
udział w lokalnych radach szkolnych (www.sweden.se). Przykładem współpracy jest strona 
o doświadczeniu zawodowym www.praktikplatsen.se kontaktująca ze sobą uczniów, 
nauczycieli i pracodawców, a tym samym równoważąca podaż i popyt. Projektem tym 
zarządza Stowarzyszenie Samorządów Lokalnych Regionu Göteborg, skupiające 13 
samorządów w zachodniej Szwecji. 

DOSTĘP DO INFORMACJI NA TEMAT PORADNICTWA ZAWODOWEGO 

Źródła internetowe 

www.utbildningsinfo.se: prowadzona przez Skolverket (Krajową Agencję Edukacji) strona 
internetowa dla uczniów, rodziców i osób pracujących w sektorze edukacji. Witryna ta jest 
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źródłem zebranych, aktualnych i neutralnych informacji na temat części szwedzkiego 
szkolnictwa, finansowanego i nadzorowanego/monitorowanego przez państwo. Znajduje się 
tam narzędzie do wyszukiwania informacji o edukacji w Szwecji, narzędzie internetowego 
poradnictwa zawodowego, opis szwedzkiego systemu szkolnictwa, katalog osobisty, 
specjalny dział dla doradców zawodowych oraz internetowy program poradnictwa 
zawodowego Välj och Planera (Wybierz i zaplanuj). Program ten zawiera różne narzędzia, 
takie jak testy pedagogiczne, ćwiczenia i przykłady umieszczone w szerokim kontekście, 
przez co podnosi świadomość dotyczącą różnych kwestii ważnych przy wyborze zawodu. 
Może on być stosowany samodzielnie lub przy pomocy doradcy zawodowego. 

www.syoguiden.com:największy portal internetowy w Szwecji dotyczący studiów i pracy 
w kraju i za granicą. 

www.arbetsformedlingen.se: strona internetowa Państwowych Służb Zatrudnienia, 
zawierająca także informacje dla osób szukających pracy. 

www.avstamp-nu: strona inspirująca Państwowych Służb Zatrudnienia, zawiera wskazówki 
dla młodych ludzi szukających pracy, symulator rozmowy o pracę oraz interaktywne 
narzędzie do tworzenia CV. 

www.nystartsjobb.se: informacje dla pracodawców i osób szukających pracy. 

Kontakt do różnych samorządów można znaleźć na stronie internetowej Szwedzkiego 
Stowarzyszenia Samorządów i Regionów: www.skl.se/startpage_en.asp?C=6390. 

Kontakty do doradców zawodowych w szkołach w całym kraju można znaleźć na stronach 
internetowych poszczególnych szkół. Narzędzie służące do wyszukiwania szkół na 
terytorium Szwecji: www.skolverket.se/sb/d/244. 

www.studera.nu:zawiera informacje o szkolnictwie wyższym i zawodach. 

www.arbetsformedlingen.se/go.aspx?C=223: szwedzkie Państwowe Służby Zatrudnienia 
(podległe państwowej Administracji Rynku Pracy) – wykaz wolnych stanowisk i informacje 
dotyczące poradnictwa zawodowego. 

Źródła 

1. Eurodoradztwo Szwecja. Krajowe Centrum Zasobów Poradnictwa w Szwecji:   
www.programkontoret.se/euroguidance 

2. Poradnictwo Edukacyjne i Zawodowe w Gotlandii, Szwecja, 2004  
www.tjelvar.org/framtid/vagledning_E.htm 

3. Eurybase, Eurydice 

4. Przegląd zasad poradnictwa zawodowego – raport dotyczący Szwecji, CEDEFOP, 2002: 
www.trainingvillage.gr/etv/Projects_Networks/Guidance/Career_Guidance_survey/nation
al_responses.asp 

5. Analiza tematyczna ETV i CEDEFOP Guidance and counselling for learning, career and 
employment (Poradnictwo i opieka psychologiczna w nauczaniu, karierze  
zawodowej i zatrudnieniu), dokument dostępny pod adresem: 
www.trainingvillage.gr/etv/Information_ressources/NationalVet/Thematic. 
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6. Skolverket, szwedzka Krajowa Agencja Edukacji: www.skolverket.se/sb/d/190 (wersja 
anglojęzyczna) i raport 283 Descriptive data on pre-school activities, school-age 
childcare, schools and adult education in Sweden 2006. (Dane opisowe na temat 
działalności przedszkolnej, opieki nad dziećmi w wieku szkolnym, szkół i edukacji 
dorosłych w Szwecji w 2006 r.). 
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WĘGRY 

Rok szkolny 2007/08 

Kształcenie jest obowiązkowe dla uczniów w wieku od 5 do 18 lat. Obejmuje ostatni rok 
edukacji przedszkolnej, trwającą 8 lat naukę na poziomie szkoły podstawowej i średniej 
i stopnia w ramach jednolitej struktury (általános iskola) oraz 4-letnią szkołę średnią II 
stopnia (gimnázium, szakközépiskola, szakiskola). Możliwe jest również kontynuowanie 
nauki po IV klasie szkoły podstawowej w alternatywnej lub strukturalnej ogólnokształcącej 
szkole średniej II stopnia (gimnázium) (przez 6-8 lat). Kształcenie i nauczanie rozpoczyna 
się w 7 roku w przypadku 6-letniego gimnázium oraz w 5 roku w przypadku ośmioletniego 
gimnázium, a oba kończą się w 12 roku nauki. Wszystkie szkoły oferują edukację 
ogólnokształcącą do 16 roku życia; uczniowie mogą wybierać opcje zawodowe dopiero po 
osiągnięciu wieku 16 lat. 

PODSTAWY PRAWNE I CELE KRAJOWE 
Głównym celem krajowej polityki w dziedzinie poradnictwa zawodowego i wyboru zawodu 
jest redukcja odsetka osób niezdających egzaminów i niekończących szkół, jak również 
zmniejszanie i zapobieganie bezrobociu. Przygotowanie w zakresie wyboru zawodu jest 
integralną częścią procesu kształcenia i ma na celu uświadomienie uczniom, że uczenie się 
przez całe życie jest najważniejszym sposobem, aby zwiększyć szanse zatrudnienia.  

Obowiązek zapewnienia poradnictwa zawodowego w kształceniu obowiązkowym regulują 
następujące przepisy:  

• Poprawka z 2003 r. do Ustawy nr 79/1993 o szkolnictwie publicznym; §34 nakazuje 
stworzenie profesjonalnych usług edukacyjnych, a wśród nich poradnictwa 
w zakresie przyszłego wyboru studiów i zawodu; 

• Ustawa nr 76/1993 o kształceniu zawodowym; §1 i §29 określają prawo każdego 
ucznia do poradnictwa zawodowego. Ta sama ustawa zakłada prawo każdej osoby 
dorosłej do poradnictwa zawodowego, jeśli w jej życiu zawodowym dojdzie do 
modyfikacji ścieżki kariery. 

PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE 

Odpowiedzialność za naukę i usługi w zakresie poradnictwa zawodowego ponoszą wspólnie 
Ministerstwo Edukacji i Kultury oraz Ministerstwo Spraw Socjalnych i Pracy. Pierwsze z nich 
jest odpowiedzialne za usługi skierowane do uczniów, studentów i osób dorosłych objętych 
systemem kształcenia. Jego rola polega na pomocy w przejściu ze szkoły do świata 
zawodowego oraz w dokonywaniu wyborów zawodowych. Ministerstwo Pracy organizuje 
usługi ułatwiające integrację lub powrót na rynek pracy osób szukających zatrudnienia lub 
szkoleń oraz usługi dla grup społecznie upośledzonych. 

W skład Krajowej Rady Poradnictwa Zawodowego wchodzą przedstawiciele władz 
państwowych i innych podmiotów oraz najważniejszych partnerów świadczących usługi 
poradnictwa.  
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Rada rozpoczęła działalność w 1961 r. pod auspicjami Ministerstwa Pracy. w 1969 r. 
zorganizowała sieć nauczycieli odpowiedzialnych za poradnictwo zawodowe w poszczególnych 
szkołach. Nauczycielom tym przyznano pewną autonomię. Jednocześnie w sieci w każdym 
komitacie na Węgrzech powstały ośrodki poradnictwa zawodowego, które mają pomagać 
uczniom – przede wszystkim pod koniec szkoły podstawowej i średniej – w znalezieniu 
najbardziej odpowiedniego zawodu lub pracy. Obecnie tego rodzaju instytucje poradnictwa 
zawodowego właściwie przestały istnieć. Zostały one zastąpione przez 2 typy placówek 
poradnictwa zawodowego:  

• Centra Pracy (których sieć pokrywa cały kraj), zajmujące się kwestiami poradnictwa 
zawodowego dla osób dorosłych (przede wszystkim bezrobotnych 
i niewykwalifikowanych); nadzór nad nimi sprawuje Ministerstwo Spraw Socjalnych 
i Pracy;  

• Centra Edukacyjne (których sieć pokrywa cały kraj), kierujące działalność do uczniów 
w wieku poniżej 18 lat; nadzór nad nimi sprawuje Ministerstwo Edukacji i Kultury.  

Programami tymi zarządza Krajowa Unia Poradnictwa Zawodowego, a potrzebnych 
informacji dostarcza Krajowe Centrum Informacji Zawodowej, mieszczące się w Segedynie.  

PORADNICTWO ZAWODOWE W PROGRAMIE NAUCZANIA 
Poradnictwo zawodowe wchodzi w skład krajowej podstawy programowej na wszystkich 
poziomach kształcenia (w tym podstawowego) w formie ścieżki międzyprzedmiotowej 
„nauka o życiu codziennym i umiejętnościach praktycznych”. Ma ona umożliwić uczniom 
samodzielną ocenę umiejętności, zaznajomić ze światem zawodowym oraz przekazać 
wiedzę na temat różnych obszarów zawodowych. Wszyscy nauczyciele w szkołach na 
wszystkich poziomach mają za zadanie przygotowywać uczniów do dokonywania 
w przyszłości wyboru zawodu. 

We wszystkich typach placówek edukacyjnych wprowadzono osobny przedmiot 
„poradnictwo zawodowe” dla uczniów w wieku 13-14 lat. Jest on nauczany w ramach ścieżki 
międzyprzedmiotowej „nauka o życiu codziennym i umiejętnościach praktycznych”. Celem 
tego przedmiotu jest ułatwianie uczniom wyboru przyszłej szkoły i zawodu. Uczniowie 
otrzymują pomoc w formułowaniu i określaniu własnych zainteresowań, wyznaczaniu celów 
zawodowych i planowaniu ścieżek edukacyjnych.  

W szkołach średnich II stopnia prowadzone są kursy, na które składają się prezentacje 
różnych zawodów i branż, mające pomóc uczniom w podejmowaniu decyzji o wyborze 
przyszłych ścieżek edukacyjnych i zawodowych. w zawodowych szkołach średnich 
(szakközépiskola) w 8 i 9 roku nauki wdrażane są programy orientacji zawodowej, 
poprzedzające rozpoczęcie szkolenia zawodowego. w szakiskola (szkołach zawodowych) 
tego typu kształcenie przybiera formę przedmiotu, na który poświęca się 8 lekcji w tygodniu. 
w innych typach szkół średnich II stopnia zajęcia zawodowe są mniej sformalizowane, 
a o podejmowanych tematach, stopniu zaangażowania szkolnego psychologa lub roli 
stowarzyszenia rodziców decydują wychowawcy klas. 

Miejsce praktyk w strukturze programu nauczania 

Praktyki zawodowe są częścią programu nauczania zawodowego w szkole średniej II 
stopnia (od dziewiątego roku kształcenia obowiązkowego). Liczba godzin przeznaczonych 
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na praktykę i teorię jest niemal równa. Praktyki nie są wpisane w program nauczania szkół 
ogólnokształcących.  

INNE RODZAJE DZIAŁAŃ I  USŁUG PORADNICZYCH 

Kontakty ze światem zawodowym 

Szkoły średnie II stopnia organizują wizyty w przedsiębiorstwach i spotkania 
z pracodawcami oraz zapewniają możliwość zdobycia doświadczenia na rynku pracy.  

Rozwój i utrzymywanie bezpośrednich kontaktów ze światem zawodowym to praktyka 
stosowana w szkołach zawodowych. Znacznie trudniej prowadzić tego typu działania 
w ogólnokształcących szkołach średnich.  

Usługi poradnictwa w szkołach 

Oprócz poradnictwa zawodowego oferowanego uczniom w ramach programu nauczania 
nauczyciel, doradca lub wychowawca klasy (osztályfőnök) przeprowadza lekcje 
indywidualnego poradnictwa (godzina tygodniowo), mające pomóc uczniom w wyborze 
ścieżki edukacyjnej i szkoleń oraz kariery zawodowej.  

Ponieważ niezależni nauczyciele, odpowiedzialni za poradnictwo zawodowe, uczą już nie 
we wszystkich szkołach, zwiększyła się rola wychowawców klas. Wychowawca musi 
zidentyfikować uczniów, którzy mają problemy z wyborem przyszłej szkoły lub zawodu, by 
mogli otrzymać pomoc specjalistów. Powinien on także zdobyć potrzebne informacje 
o zawodach i możliwościach pracy. Wychowawcy muszą orientować się w usługach 
pomagających w podejmowaniu decyzji, takich jak program komputerowy Zacznijmy razem, 
lub zabierać uczniów na targi kariery, organizowane regularnie przez Centra Pracy. We 
wszystkich typach szkół średnich szczególne znaczenie ma nauczanie przedmiotu „wiedza 
o przedsiębiorczości”, którego program opracowano już dla każdego poziomu kształcenia. 

Rodzaj poradnictwa zawodowego i edukacyjnego zależy od typu szkoły. Na przykład, jakiś czas 
temu w szkołach zawodowych wprowadzono bardzo ważny program rozwoju zawodowego 
(Szakiskolai Fejlesztési Program). Zajęcia i mechanizmy funkcjonujące w jego ramach (takie jak 
program oparty na umiejętnościach, podręczniki i pomoce multimedialne, program doskonalenia 
zawodowego nauczycieli, konferencje itd.) mają podnosić jakość poradnictwa zawodowego, 
a w konsekwencji dawać uczniom szeroką wiedzę ogólną i umożliwiać podejmowanie dobrze 
uzasadnionych i racjonalnych wyborów zawodowych. Do programu mają dostęp wszyscy 
zainteresowani. 

Usługi poradnictwa poza szkołą 

W każdym komitacie działają pod auspicjami Ministerstwa Edukacji i Kultury okręgowe 
instytucje edukacyjne (megyei pedagógiai intézet) i profesjonalne służby pedagogiczne 
(pedagógiai szakszolgálatok). Pracujący tam doradcy umożliwiają uczniom diagnozowanie 
swoich talentów, zdolności, umiejętności i predyspozycji intelektualnych oraz udzielają porad 
na temat ścieżek edukacyjnych i wyboru szkoły. Niejednokrotnie usługi te skierowane są do 
młodych ludzi, którzy mają problemy z nauką, integracją lub zachowaniem, albo do osób 
szczególnie uzdolnionych.  
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Oprócz sieci Centrów Pracy (obejmującej 20 takich placówek z 173 biurami lokalnymi) 
pracuje 9 regionalnych ośrodków przekwalifikowania (Regionális Átképző Központok) 
nadzorowanych przez państwowe służby zatrudnienia (Állami Foglalkoztatási Szolgálat – 
ÁFSZ). Lokalne biura świadczą usługi poradnictwa zawodowego głównie na rzecz osób 
bezrobotnych.  

Obie instytucje w ramach kształcenia dorosłych przygotowują programy szkoleniowe dla 
dorosłych (czasem także dla osób niepełnosprawnych). Umożliwiają one zdobycie 
kwalifikacji przydatnych na rynku pracy. z ich usług mogą także korzystać młodzi ludzie, 
którzy przerywają naukę w szkole i którzy przekroczyli wiek kształcenia obowiązkowego. 
Ośrodki te prowadzą też obowiązkowe dla osób dorosłych – zgodnie z Ustawą nr 76/1993 
o kształceniu zawodowym (§29) – badania: „ocena i uznawanie wcześniejszych etapów 
kształcenia”. Metody nauczania stosowane w tych programach mają formę modułów 
szkoleniowych. Są różnicowane i zindywidualizowane zgodnie z osobowością uczniów. 

KWALIFIKACJE DORADCÓW 
Kwalifikacje zawodowe doradców określone są tylko w przypadku nauczycieli 
odpowiedzialnych za poradnictwo oraz doradców pracujących w państwowych służbach 
zatrudnienia.  

Program edukacji nauczycieli w zakresie poradnictwa ma w swojej ofercie kilka instytucji 
szkolnictwa wyższego wyspecjalizowanych w kształceniu nauczycieli oraz jeden uniwersytet.  

Do niedawna nauczyciele w czasie studiów na uniwersytetach i w kolegiach otrzymywali 
niewiele informacji i wiadomości o poradnictwie zawodowym. Obecnie obowiązkowe są 
kursy – przede wszystkim w kolegiach – bezpośrednio przygotowujące do tej tematyki. 
Zagadnienia te mogą być też omawiane na kursach doszkalających bądź w ramach 
programów doskonalenia zawodowego. (Doskonalenie zawodowe organizowane jest przede 
wszystkim przez służby edukacyjne.) Psycholodzy pracujący w poradnictwie zawodowym 
uczestniczą na uniwersytetach w zajęciach na temat psychologii pracy.  

Prawo reguluje kwalifikacje doradców w sektorze zatrudnienia. Zależnie od zajmowanego 
stanowiska jest to dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie: poradnictwa 
zawodowego i opieki psychologicznej, pedagogiki społecznej itp. 

Doradcy mogą uczestniczyć w specjalistycznych kursach doszkalających i innych 
działaniach umożliwiających im podnoszenie kwalifikacji. 

WSPÓŁPRACA MIĘDZY SZKOŁAMI, PRACODAWCAMI, RODZICAMI I 
INNYMI PODMIOTAMI 
Na szczeblu lokalnym niewiele można znaleźć przykładów dobrej współpracy między 
różnymi podmiotami (samorządy lokalne, pracodawcy, szkoły itp.) w zakresie wspólnej 
organizacji przedsięwzięć.  

W ostatnich latach uruchomiono kilka projektów pilotażowych, którymi objęto niewielką 
liczbę szkół.  

Wspomniane przykłady mogły być realizowane głównie dzięki wsparciu międzynarodowych 
programów Unii Europejskiej (np. projekty Leonardo da Vinci), organizowanych przez 
Państwową Fundację Tempus przy pomocy Krajowej Fundacji Zatrudnienia. Dzięki tym 
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programom wiele szkół stworzyło konsorcja we współpracy z podmiotami 
międzynarodowymi (warto wspomnieć na przykład o rozwoju nowych kwalifikacji w szkole 
BAU-EXTRA w Szombathely lub realizowaniu wizyt naukowych za granicą, głównie 
w ramach partnerstwa szkół itp.).  

DOSTĘP DO INFORMACJI NA TEMAT PORADNICTWA ZAWODOWEGO 
Sieć organizacji gromadzących informacje o poradnictwie zawodowym (Foglalkozási 
Információs Tanácsadó, FIT szervezetek és bázisok) zarządzana przez Centra Pracy 
opracowała i udostępniła nowoczesne narzędzia, mające pomagać w decyzjach 
zawodowych (bazy danych, oprogramowanie itp.).  

Strona internetowa Krajowego Centrum Zasobów Poradnictwa Zawodowego (Nemzeti 
Pályainformációs Központ – www.npk.hu) zawiera informacje o podmiotach 
zaangażowanych w poradnictwo edukacyjne i zawodowe oraz na temat systemu edukacji, 
rynku pracy, możliwości zatrudnienia itp. Można się kontaktować telefonicznie lub e-mailem. 

Strony internetowe (takie jak www.epalya.hu, www.palyainfo.hu) zawierają informacje i bazy 
danych na temat szkoleń i rynku pracy, programów pomocy w planowaniu kariery itp.  

Źródła internetowe 

Krajowe Centrum Zasobów Poradnictwa Zawodowego: www.npk.hu  

Ministerstwo Spraw Socjalnych i Pracy: www.szmm.gov.hu 

Ministerstwo Edukacji i Kultury: www.okm.gov.hu 

Państwowa Fundacja Tempus: www.tpf.hu/pages/forum 

Publikacje w „Új Pedagógiai Szemle”: www.ofi.hu  

Źródła 

1. Przegląd tematyczny (CEDEFOP). 

2. Raport krajowy (CEDEFOP). 

3. Ronald G. Sultana, Guidance policies in the knowledge society. Trends, challenges and 
responses across Europe (Zasady poradnictwa w społeczeństwie informacyjnym. 
Tendencje, wyzwania i reakcje na terenie Europy), raport podsumowujący CEDEFOP, 
seria CEDEFOP Panorama, 85, Luksemburg, Biuro Urzędowych Publikacji Wspólnot 
Europejskich, 2004. 

4. Eurybase, Eurydice. 
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Rok szkolny 2007/08 

Od roku szkolnego 2007/08 kształcenie obowiązkowe trwa 10 lat i obejmuje uczniów 
w wieku od 6 do 16 lat. Nauka obowiązkowa odbywa się w 5-letniej szkole podstawowej i 3-
letniej szkole średniej i stopnia. w wieku 14 lat uczniowie muszą wybrać ścieżkę na ostatnie 
2 lata kształcenia obowiązkowego – albo szkołę średnią II stopnia, albo zasadnicze 
kształcenie zawodowe (FPI) jako 3-letnie ścieżki (do roku szkolnego 2008/2009, gdy nastąpi 
reforma drugiego cyklu edukacji). Dlatego zgodnie z prawem i obowiązkiem nauki oraz 
szkolenia przez przynajmniej 12 lat, lub do uzyskania kwalifikacji zawodowych, młodzi ludzie 
w wieku 16 lat nie mogą przerwać nauki i muszą pozostać w szkole średniej (do ukończenia 
V klasy) lub korzystać z 3-letnich ścieżek szkoleń edukacyjnych i zawodowych (do zdobycia 
kwalifikacji zawodowej w 3 roku). Uczniowie mogą też wybrać ścieżkę stażów, prowadzącą 
do uzyskania kwalifikacji po zrealizowaniu rocznego wymiaru szkolenia poza firmą. Po 
dwóch latach obowiązkowej nauki młodzi ludzie w wieku 16 lat mogą również podjąć decyzję 
o zmianie ścieżek, po zatwierdzeniu punktów, które zdobyli wcześniej na innej ścieżce. 

Poniższy opis stanowi analizę działań i funkcji poradnictwa odnoszących się do kształcenia 
obowiązkowego, decyzji w zakresie wyboru między dwiema ścieżkami (ogólnokształcącej 
nauki w szkole średniej lub FPI), jaką muszą podjąć uczniowie w wieku 14 lat, oraz praw 
i obowiązków (szkoła średnia, FPI, staże) młodzieży w wieku 16 lat. Przedstawione zostaną 
też sposoby świadczenia poradnictwa nie tylko w kluczowych momentach dokonywania 
wyboru, ale także wtedy, gdy uczniowie mogą podejmować decyzje o zmianie ścieżek. 
Będzie to więc opis ścieżek edukacyjnych i szkoleń włoskiego poradnictwa w fazach 
przejściowych.  

Biorąc pod uwagę fakt, że decyzje dotyczą systemu edukacyjnego i systemu kształcenia 
zawodowego, poniższa analiza obejmuje poradnictwo, prowadzone przez szkoły i ośrodki 
szkolenia zawodowego oraz służby zatrudnienia samorządów lokalnych.  

PODSTAWY PRAWNE I CELE KRAJOWE  
Zgodnie z reformą wprowadzoną przez Ustawę nr 296/2006 i Rozporządzenie Ministra 
Edukacji nr 139/2007 wymiar edukacji obowiązkowej został wydłużony do 10 lat. 

Po jej zakończeniu młodzi ludzie muszą kontynuować kształcenie zgodnie 
z prawem/obowiązkiem edukacyjnym oraz szkoleniowym w szkolnictwie ogólnokształcącym 
w ramach 3-letnich ścieżek lub stażów, zgodnie z wcześniejszą Ustawą nr 53/2003 (reforma 
Morattiego). Ustawa ta wprowadza obowiązek przygotowania planu wsparcia poradnictwa 
interwencyjnego, mającego przeciwdziałać zjawisku przerywania nauki i w ten sposób 
realizowania prawa/obowiązku edukacji i szkolenia. 

W Ustawie nr 59/97 o reformie administracji publicznej zapisano, że szkoły w ramach swojej 
autonomii muszą prowadzić działania chroniące przed przedwczesnym przerywaniem nauki, 
przede wszystkim przy pomocy środowisk zewnętrznych, tworząc więzi między światem 
zawodowym a systemem edukacji. 
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Zgodnie z Rozporządzeniem ministra nr 487/1997 o poradnictwie w szkołach 
i uniwersytetach, poradnictwo jest częścią programów nauczania, a w szerszym ujęciu – 
procesu edukacji i szkolenia. w ramach wdrażania wspomnianej wyżej Ustawy nr 59/97 inne 
regulacje (Rozporządzenia nr 469/97 i 112/98) przerzuciły funkcje i obowiązki związane 
z rynkiem pracy – w tym organizację służb poradnictwa – na samorządy lokalne i regionalne. 
Porozumienie państwa z regionami z 2 marca 2000 r. stwierdza, że młodzież objęta 
kształceniem obowiązkowym na podstawie prawa/obowiązku edukacji i szkoleń musi mieć 
dostęp do służb zatrudnienia, by mogła korzystać z usług poradnictwa, pomocy i opieki 
psychologicznej.  

Jeśli chodzi o szkolenie zawodowe, Rozporządzenie nr 166/2001 zawiera parametry, które 
muszą spełnić ośrodki szkolenia zawodowego, aby uzyskać zgodę władz regionalnych na 
prowadzenie działalności w zakresie poradnictwa. Na mocy Rozporządzenia Ministerstwa 
Edukacji i Ministerstwa Pracy (listopad 2007 r.), w celu realizacji ścieżek i działań 
związanych z edukacją obowiązkową, takich jak wpisane w nią poradnictwo, instytucje te 
muszą być zaakceptowane także na szczeblu centralnym.  

Szkoły, lokalne służby zatrudnienia i ośrodki szkolenia zawodowego są więc podmiotami 
systemu poradnictwa dla młodych ludzi objętych kształceniem obowiązkowym. 

Jeśli chodzi o inicjatywy w dziedzinie poradnictwa na szczeblu krajowym, w 2004 r. 
powołano Krajowy Komitet Poradnictwa (złożony z przedstawicieli Ministerstwa Edukacji 
i Ministerstwa Pracy, władz regionalnych, prowincji, samorządów lokalnych i zrzeszeń 
pracodawców), mający zbierać doświadczenia i skupiać projekty różnych podmiotów (szkół, 
instytutów szkoleniowych, władz samorządowych) w celu promowania projektów 
pilotażowych i inicjatyw spełniających potrzeby społeczności lokalnej oraz młodych ludzi i ich 
rodzin. Komitet opracował Krajowy Plan Poradnictwa, który wszedł w życie w roku szkolnym 
2004/05. Misją planu krajowego jest: dążenie do spełnienia pewnych podstawowych celów, 
takich jak umacnianie poradnictwa mającego sprzyjać osiąganiu sukcesów w edukacji 
i szkoleniach; integracja ze światem zawodowym, a w szerszym sensie zagwarantowanie 
praw obywatelskich młodych ludzi, zwłaszcza w celu zwalczania zjawiska przerywania nauki 
w szkole; tworzenie zintegrowanego systemu poradnictwa, mającego przeciwdziałać 
fragmentaryczności inicjatyw i projektów oraz promocja zintegrowanych szkoleń wszystkich 
uczestników, zgodnie ze wspólnymi wyborami i metodologią.  

PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE  

Warto pamiętać, że system szkolny podlega Ministerstwu Edukacji, które określa 
podstawowy poziom usług i standardów, respektując jednocześnie autonomię szkół. System 
szkoleń leży w gestii władz regionalnych, choć Ministerstwo Pracy ma pewne kompetencje 
w zakresie podstawowego poziomu usług.  

Zgodnie z Rozporządzeniem nr 257/2000 każda szkoła jest odpowiedzialna za uruchamianie 
inicjatyw koniecznych do zapewnienia poradnictwa edukacyjnego i zawodowego dla 
uczniów. Muszą one być skoordynowane z przedsięwzięciami władz lokalnych. Inicjatywy te 
są wdrażane przez same szkoły pod koniec pierwszego cyklu kształcenia (uczniowie 
w wieku 14 lat) na podstawie wyborów młodych ludzi, którzy przechodzą do szkoły średniej 
II stopnia lub 3-letnich ścieżek FPI, realizując ostatnie 2 lata edukacji obowiązkowej. 
Działania przekierowujące, prowadzone przez szkoły i ośrodki szkolenia zawodowego, 
muszą być realizowane w ścieżkach obu systemów oraz pod koniec 2-letniego okresu, 
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w celu kontynuowania tej samej ścieżki lub zmiany ścieżek szkoleniowych (zobacz część 
Poradnictwo zawodowe w programie nauczania).  

W ramach służb zatrudnienia, za które odpowiedzialne są władze prowincji, powstały 
specjalne służby dla ludzi młodych w wieku 14-17 lat. Mają one prowadzić ważne działania 
związane z ponownym przyciągnięciem i przekierowaniem młodych ludzi, którzy przerwali 
naukę (zobacz część Usługi poradnictwa poza szkołą).  

Inne ośrodki poradnictwa koncentrujące się na młodych ludziach są tworzone przez władze 
miejskie – należą do nich Informagiovani, świadczące usługi poradnictwa dla młodzieży na 
szerszą skalę. Więcej informacji, dotyczących cech charakterystycznych tych struktur, 
można znaleźć w części zatytułowanej Usługi poradnictwa poza szkołą. 

PORADNICTWO ZAWODOWE W PROGRAMIE NAUCZANIA 

W poradnictwie edukacyjnym w kształceniu obowiązkowym, momentem kluczowym jest 
zakończenie pierwszego cyklu kształcenia, gdy uczniowie w wieku 14 lat muszą 
zdecydować, czy chcą ostatnie 2 lata edukacji obowiązkowej spędzić w szkole 
ogólnokształcącej lub zawodowej, czy też w systemie szkoleń. Różne szkoły realizują 
zadania związane z poradnictwem w odmienny sposób. Odnotowuje się znaczne 
rozbieżności w zakresie liczby godzin przeznaczanych na tego typu zajęcia, co jest 
uzależnione od projektów realizowanych przez szkołę w danym okresie roku szkolnego, 
zwykle pod koniec trzeciego roku pierwszego cyklu edukacji. Projekty związane 
z poradnictwem, prowadzone i wdrażane przez szkoły lub realizowane we współpracy 
z regionalnymi biurami edukacyjnymi (regionalne sekcje Ministerstwa Edukacji) lub 
z władzami regionalnymi, mają charakter międzyprzedmiotowy. Więcej informacji na temat 
sposobów ich realizacji znajduje się w części Usługi poradnictwa poza szkołą.  

Oprócz poradnictwa prowadzonego w czasie, gdy uczniowie muszą podejmować ważne 
decyzje, szkoły i ośrodki szkoleniowe zajmują się przekierowywaniem uczniów po 
rozpoczęciu przez nich ścieżek oraz pod koniec ostatnich dwóch lat edukacji obowiązkowej, 
w celu kontynuowania tej samej ścieżki lub zmiany ścieżek szkoleń. w tej kwestii, w ramach 
porozumienia między państwem a regionami, wprowadzono mechanizmy na szczeblu 
krajowym, mające umożliwić potwierdzanie punktów szkoleniowych, co pozwala uczniom, 
którzy wybrali ścieżkę szkoleniową, rozpocząć ścieżkę edukacji ogólnej i vice versa, a także 
zmianę decyzji dotyczącej szkolenia do ukończenia 18 lat.  

W ścieżce wstępnego szkolenia zawodowego poradnictwo jest częścią programu 
nauczania każdego rocznika i obejmuje różną, ale znaczącą liczbę godzin. Poradnictwo 
należy do środków wsparcia skierowanych na integrację młodych ludzi z wybraną ścieżką 
i udzielanie im pomocy w szukaniu pracy. Podejmowane są różne działania, mające 
wspierać proces nauczania i racjonalny wybór ścieżki przez młodych ludzi, znajdujących się 
w trudnej sytuacji (imigranci, osoby niepełnosprawne i przerywające naukę w szkole). 
Inicjatywy związane z poradnictwem składają się z serii działań, których charakter i cele 
omówiono w części Usługi poradnictwa w szkołach, w opisie ośrodków szkolenia 
zawodowego.  
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Miejsce praktyk w strukturze programu nauczania 

W ścieżce edukacyjnej szkoły średniej II stopnia, prowadzone są zajęcia praktyczne 
i laboratoryjne w ramach elastycznych programów nauczania instytutów zawodowych 
i instytutów sztuki, co pozwala zachować zgodność z procesami gospodarczymi danego 
sektora zawodowego. Cechą charakterystyczną tych instytutów są praktyki, które mogą się 
rozpocząć w pierwszym roku, zgodnie z innymi dostępnymi opcjami.  

W odniesieniu do innych ścieżek edukacyjnych (szkoły średnie i instytuty techniczne), które 
oferują mniej zajęć laboratoryjnych i praktycznych, Rozporządzenie nr 77/2005 wprowadziło 
„szkolenie przemienne” jako metodę nauki w ramach kursów w drugim cyklu w szkołach 
średnich i w obrębie szkolnictwa zawodowego. Te przemienne ścieżki są ukierunkowane na 
wzmacnianie „poradnictwa świadczonego młodym ludziom poprzez promowanie ich 
osobistego powołania, zainteresowań i indywidualnych stylów nauki”. Ze ścieżki przemiennej 
mogą korzystać uczniowie w wieku 15 lat. Ścieżki przemienne są opracowywane, 
uruchamiane i oceniane przez szkoły lub instytuty szkoleniowe na podstawie porozumień 
z firmami, stowarzyszeniami specjalistów lub instytucjami państwowymi i prywatnymi, które 
przyjmują uczniów na naukę w miejscu pracy, ale nie na podstawie umowy o pracę. 
w przedsięwzięciu uczestniczy wewnętrzny opiekun ze szkoły (który pomaga i doradza 
uczniom, dbając o to, by wszystko przebiegało bez przeszkód) i opiekun zewnętrzny 
z miejsca pracy, nadzorujący uczniów w środowisku pracy, pomagający im w ścieżce nauki 
w miejscu pracy i wraz z opiekunem wewnętrznym weryfikujący skuteczność tej ścieżki.  

Regionalne ścieżki FPI także są kompatybilne ze szkoleniem przemiennym. Jednak 
praktyki, będące zawsze cechą charakterystyczną poradnictwa w ścieżkach zawodowych, 
są realizowane w firmach od pierwszego roku. Biorąc pod uwagę lokalne różnice, trwają one 
co najmniej 100 godzin, a maksymalnie 300 godzin rocznie. Czas trwania praktyk jest 
określany indywidualnie przez władze regionalne zgodnie z nabywanymi kwalifikacjami 
zawodowymi. w 3-letnich ścieżkach FPI praktyki w pierwszym roku powinny przede 
wszystkim stanowić formę poradnictwa (organizacja wizyt w firmach), a w kolejnych latach 
mają charakter praktyczny i odbywają się w firmach. Także w tych przypadkach odbycie 
praktyk wymaga podpisania projektu szkolenia przez ucznia, ośrodek szkoleniowy (za 
pośrednictwem opiekuna wewnętrznego) i firmę (przez opiekuna zewnętrznego).  

INNE RODZAJE DZIAŁAŃ I  USŁUG PORADNICZYCH 

Kontakty ze światem zawodowym 

Po utworzeniu Krajowego Komitetu Poradnictwa od 2004 r. Ministerstwo Edukacji zachęca 
szkoły do uczestniczenia w krajowych dniach Orientagiovani, organizowanych przez 
Confindustria, instytucje reprezentujące branże gospodarki. Impreza ta – obecnie odbyła się 
jej 14 edycja – składa się z wielu wydarzeń organizowanych na szczeblu regionalnym przez 
lokalne stowarzyszenia Confindustria. w każdej prowincji Włoch stowarzyszenia branżowe 
we współpracy ze szkołami, ośrodkami szkoleniowymi i uniwersytetami zapewniają uczniom 
i nauczycielom możliwość spotkania się z przedsiębiorcami oraz podjęcia wspólnej refleksji 
nad umiejętnościami i wyborami zawodowymi.  
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Usługi poradnictwa w szkołach 

Stosowane przez szkoły w pierwszym cyklu metody wdrażania poradnictwa w kształceniu 
obowiązkowym nie układają się w określony model, ponieważ występują różnice między 
poszczególnymi szkołami, a ponadto często łączy się je z projektami międzyprzedmiotowymi 
realizowanymi w wybranym momencie w roku (najczęściej pod koniec ostatniego roku 
pierwszego cyklu). Jednak z reguły poradnictwo oparte jest na życzeniach, umiejętnościach 
i potrzebach uczniów, którzy przeczytali broszurę lub uzyskali pomoc w szukaniu innych 
źródeł informacji w Internecie. Informacje dotyczą lokalnego rozmieszczenia szkół i cech 
charakterystycznych szkół średnich II stopnia. Weryfikowane są przedmioty ujęte 
w programie nauczania, harmonogramy oraz możliwości naukowe i zawodowe. Poradnictwo 
dostarcza też wiedzy na temat systemu zasadniczego kształcenia zawodowego, tzn. ścieżek 
oferowanych przez regionalne ośrodki szkolenia zawodowego. Informacje o ścieżkach 
zawodowych przekazywane są w ramach przedmiotów, harmonogramów, a także różnych 
metodologii. Ostatnie badania (ISFOL) wskazują, że młodzi ludzie w wieku 14 lat i ich 
rodziny mają niewielką ogólną wiedzę na temat systemu FPI oraz ośrodków szkolenia 
zawodowego w regionie, jak również o oferowanych przez nie programach szkoleniowych.  

Ośrodki szkolenia zawodowego prowadzą szeroką gamę działań w zakresie poradnictwa 
w ramach ścieżek szkoleniowych, wykorzystując różne metody. Poradnictwo jest częścią 
programu nauczania i odpowiada określonej liczbie godzin, a prowadzą je wyspecjalizowani 
profesjonaliści, zajmujący się poradnictwem (doradcy zawodowi, doradcy, psycholodzy, 
nauczyciele).  

Poradnictwo zapewniane w ramach ścieżek jest wzbogacane przy użyciu różnych środków, 
takich jak przyjęcie do klasy, opieka psychologiczna w trudnych sytuacjach, 
przekierowywanie mające pomóc uczniom ponownie przeanalizować dokonane wybory, 
wsparcie w pracy pod koniec ścieżki szkoleniowej, doradztwo zapewniające uczniom pomoc 
w trakcie realizowania ścieżek szkoleniowych oraz w przejściu do kolejnego szkolenia lub 
ścieżki edukacyjnej. Środki te są wdrażane w Laboratoriach Odnowy i Rozwoju Nauczania 
(LARSA), które indywidualnie przygotowują uczniów na przejście z jednej ścieżki do drugiej 
w obrębie edukacji ogólnokształcącej lub zawodowej. Jednym ze stosowanych narzędzi jest 
portfolio, rodzaj kartoteki kompletowanej przez uczniów i ich nauczycieli, zawierającej 
materiały, produkty, dokumenty i certyfikaty, świadczące o umiejętnościach, wiedzy 
i uzdolnieniach rozwiniętych przez ucznia realizującego daną ścieżkę.  

Usługi poradnictwa poza szkołą 

Służby zatrudnienia w całym państwie świadczą usługi osobom dorosłym i młodym ludziom 
w wieku 14-17 lat. Pełnią one następujące funkcje:  

• gromadzenie informacji o młodzieży zapisanej do szkół, na szkolenia zawodowe lub 
umowy stażowe w celu ustalenia, ilu młodych ludzi w wieku 14-17 lat znajduje się 
poza ścieżkami edukacyjnymi na szczeblu krajowym. Obecnie takie informacje są 
kompilowane w rejestry prowincjonalne lub regionalne w celu stworzenia krajowego 
rejestru uczniów w wieku edukacji obowiązkowej;  

• prowadzenie usług w ośrodku dla młodzieży znajdującej się poza wszystkimi 
ścieżkami; informowanie o opcjach dostępnych w poszczególnych strukturach 
edukacyjnych i szkoleniowych; poradnictwo mające określić projekty szkoleniowe 
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i zawodowe oraz świadczenie opieki i pomocy młodym ludziom w realizacji tych 
projektów.  

Służby zatrudnienia przejmują inicjatywę w sytuacjach delikatnych i problemowych, 
związanych z określonymi grupami młodych ludzi (przede wszystkim niepełnosprawnymi 
i imigrantami).  

Istnieją też inne ośrodki poradnictwa, zwane Informagiovani, zarządzane przez władze 
miejskie. Różnica między Informagiovani a służbami zatrudnienia polega na tym, że główną 
funkcją tych pierwszych jest dostarczanie młodym ludziom ogólnych informacji na temat 
edukacji, szkoleń i pracy, a także zdrowia, wypoczynku, hobby i wydarzeń kulturalnych 
w regionie.  

KWALIFIKACJE DORADCÓW  

W szkołach 

Od 1990 r. w zakres odpowiedzialności i profil zawodowy każdego nauczyciela szkoły 
podstawowej i średniej wchodzi poradnictwo dla uczniów. w czasie studiów uniwersyteckich 
i specjalizacji nauczycielskich nauczyciele szkolni przechodzą szkolenie, poświęcone 
nauce i przygotowaniu przedmiotu poradnictwa.  

Krajowy Plan Poradnictwa, opracowany przez Komitet Krajowy w 2004 r., za jeden 
z głównych celów uznaje wprowadzenie zintegrowanych zajęć szkoleniowych dla wszystkich 
uczestników. 

Nauczycielom szkolnym, którzy koordynują projekty poradnictwa i mają specjalizację w tej 
dziedzinie, instytucje edukacyjne powierzają szczególne obowiązki, będące częścią ich 
funkcji „instrumentalnych”. Są wśród nich „interwencje i usługi dla uczniów”, do których 
należy „współpraca i zarządzanie działaniami związanymi z kontrolą, poradnictwem 
zawodowym i opieką psychologiczną”.  

W ścieżce szkolenie zawodowe, podmiotami poradnictwa są często dawni instruktorzy, 
którzy zdobyli specjalizację z poradnictwa dla młodzieży na kursach prowadzonych przez te 
same struktury szkoleniowe lub po uzyskaniu tytułu magistra na uniwersytecie. Zazwyczaj 
przechodzą oni szkolenie społeczno-pedagogiczne.  

Należy wspomnieć o realizacji „internetowego systemu szkoleń ciągłych”, bezpłatnego 
krajowego projektu szkoleń ustawicznych, który oparty jest na nowych technologiach (e-
kształcenie) i promowany przez – podległą Ministerstwu Pracy – Naczelną Dyrekcję do 
spraw Polityki Promowania Poradnictwa i Szkoleń. Pomocy technicznej projektowi udziela 
Italia Lavoro i ISFOL. Projekt ten jest skierowany do uczestników zintegrowanego systemu 
szkoleń/edukacji: specjalistów do spraw szkoleń, w tym doradców i opiekunów zawodowych, 
nauczycieli szkół średnich II stopnia, którzy zajmują się poradnictwem i edukacją zawodową, 
oraz pracowników służb zatrudnienia. Po zarejestrowaniu się można uzyskać dostęp do 
katalogu kursów i szkoleń internetowych, oferowana jest też opieka indywidualna. Do 
omawianych zagadnień należą kursy na temat poradnictwa/oceny i analizy umiejętności 
indywidualnych; pomoc i szkolenie osób w trudnych sytuacjach (osób społecznie 
upośledzonych i imigrantów); integracja i szkolenie przemienne; służby zatrudnienia, 
praktyki, staże i poradnictwo. By uzyskać dostęp do tej usługi, należy zarejestrować się na 
stronie internetowej www.xformare.it. 
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Poniżej znajduje się lista interesujących stron internetowych poświęconych szkoleniom dla 
osób świadczących poradnictwo i ich klientów:  

• www.consorzioineco.it: strona internetowa Konsorcjum Informacji i Komunikacji 
zawierająca przewodnik po usługach informacji i poradnictwa dla młodych ludzi. 

• www.centrotransizioni.it: laboratorium badawcze i doskonalenia operacyjnego 
stworzone przez Uniwersytet w Bolonii dla specjalistów do spraw poradnictwa.  

• www.orientamento.it: strona internetowa „domowej roboty” dla klientów poradnictwa 
we Włoszech.  

• www.jobtel.it: strona internetowa dotycząca poradnictwa przygotowana z myślą 
o użytkownikach i specjalistach w tym sektorze.  

Poniżej wymieniono czasopisma, które od lat zajmują się podstawowymi kwestiami 
związanymi ze szkoleniami, pracą i poradnictwem w zakresie ustawicznych szkoleń 
specjalistów:  

• „Magellano” – dwumiesięcznik, 2000, Florencja, Iter. 

• „Orientamento scolastico e professionale” („Poradnictwo edukacyjne i zawodowe”) – 
włoskie stowarzyszenie poradnictwa edukacyjnego i zawodowego, kwartalnik, 1960, 
Rzym, AIOSP.  

• „Professionalità” („Profesjonalizm”) – kultura, doświadczenie i innowacje w kursach 
doszkalających, dwumiesięcznik, Brescia, La Scuola Editions. 

• „Rassegna CNOS” („Przegląd CNOS”) – problemy, doświadczenia i perspektywy 
szkoleń zawodowych, czteromiesięcznik, 1984, Rzym, CNOS. 

W innych placówkach poradnictwa 

Doradcy zawodowi pracujący w służbach zatrudnienia mają często różne wykształcenie 
w dziedzinie poradnictwa. Niektórzy z nich są psychologami, socjologami, statystykami 
i badaczami rynku. Inni nie mają tytułu magistra, ale dysponują dużym doświadczeniem 
zgromadzonym w ciągu wielu lat pracy z osobami bezrobotnymi.  

WSPÓŁPRACA MIĘDZY SZKOŁAMI, PRACODAWCAMI, RODZICAMI I 
INNYMI PODMIOTAMI 
Szkoły i ośrodki poradnictwa nawiązują kontakt z lokalnymi służbami poradnictwa oraz 
innymi instytucjami (takimi jak miejscowe przedsiębiorstwa). Celem nawiązywania tych 
relacji jest organizowanie sesji poradnictwa, zwłaszcza przemiennych ścieżek i praktyk 
(zobacz część Poradnictwo zawodowe w programie nauczania).  

Lokalne projekty poradnictwa, promowane przez samorządy, prowincje i regiony, obejmują 
też elementy interakcji między różnymi podmiotami zajmującymi się szkoleniami (szkoły, 
ośrodki szkoleniowe, stowarzyszenia wolontariackie) i działającymi na danym terenie (służby 
zatrudnienia i firmy). w innych wypadkach projekty upowszechniają uregulowania oraz opcje 
edukacyjne i szkoleniowe na szczeblu lokalnym wśród rodzin młodych ludzi objętych 
edukacją obowiązkową.  
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Na szczeblu krajowym dzień Orientagiovani poprawia i wzmacnia kontakty między szkołami 
i firmami, promuje kulturę i przedsiębiorczość (zobacz część Inne rodzaje działalności).  

DOSTĘP DO INFORMACJI NA TEMAT PORADNICTWA ZAWODOWEGO 
Młodzi ludzie i ich rodziny mają dostęp do informacji na temat poradnictwa na szczeblu 
lokalnym i krajowym. Na stronach internetowych władz miejskich, prowincji i regionów, 
a zwłaszcza w sekcjach poświęconych szkoleniom zawodowym i edukacyjnym można 
znaleźć bazy danych o lokalnych ścieżkach szkoleń i szkołach dla młodych ludzi objętych 
kształceniem obowiązkowym.  

Projekt, realizowany pod auspicjami Ministerstwa Edukacji, zaleca utworzenie krajowej bazy 
danych, zawierającej nie tylko nazwy lokalnych szkół i zapotrzebowanie edukacyjne 
zaplanowane na początku danego roku szkolnego, ale także nazwy ośrodków szkolenia 
zawodowego i ich oferty szkoleniowe.  

Jeśli chodzi o dokumenty drukowane dotyczące poradnictwa, władze niektórych prowincji 
i regionów oraz służby zatrudnienia opracowują broszury dla młodych ludzi i ich rodzin 
mające na celu wyjaśnienie standardów kształcenia obowiązkowego oraz koncepcji 
prawa/obowiązku edukacji i szkoleń, a także dostarczenie bardziej adekwatnych informacji 
o ich decyzjach.  

Strona internetowa Europa Lavoro (www.lavoro.gov.it/Lavoro/EuropaLavoro), stworzona 
przez Ministerstwo Pracy, poświęcona jest wyłącznie działaniom w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego (EFS). Daje ona obywatelom i specjalistom szybki dostęp do 
aktualnych opcji proponowanych przez EFS w dziedzinie poradnictwa i szkoleń 
zawodowych, a także narzędzi integracji ze światem zawodowym. Jedną z promowanych 
inicjatyw jest Circuml@vorando (www.circumlavorando.it), mobilna służba informująca 
o świecie szkoleń zawodowych, poradnictwa, pracy i integracji społecznej.  

Wśród publikacji Europa Lavoro należy wymienić Orientamento al lavoro – Vademecum per 
i genitori (Poradnictwo w pracy – przewodnik dla rodziców) w dziale poświęconym 
materiałom redakcyjnym. Powstała ona z myślą o rodzicach młodych ludzi w wieku 16-25 
lat, którzy ukończyli uniwersyteckie i nieuniwersyteckie studia wyższe lub szkolenie 
zawodowe i potrzebują informacji na temat wyboru zawodu.  

Należy także wspomnieć o projekcie Ministerstwa Pracy, Naczelnej Dyrekcji do spraw 
Poradnictwa i Szkoleń – Orientaonline, realizowanego dzięki finansowaniu przez EFS 
i technicznej pomocy ISFOL. Orientaonline (www.isfol.it) to zintegrowana baza danych 
poświęcona poradnictwu i szkoleniom zawodowym – zawiera ona dane i informacje 
dotyczące zawodów przedstawione w formie mapy sektorów zawodowych, będąc próbą 
objęcia całego sektora produkcji we Włoszech.  
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Źródła internetowe 

www.comune.nazwa samorządu.it. Na przykład: www.comune.fiumicino.it.  

www.provincia.nazwa prowincji.it. Na przykład: www.provincia.firenze.it  

www.regione.nazwa regionu.it. Na przykład: www.regione.toscana.it  

Na stronach internetowych władz miejskich, prowincji i regionów (wskazanych powyżej) 
można znaleźć lokalne inicjatywy i bazy danych związane ze szkołami i szkoleniami 
zawodowymi w działach poświęconych szkoleniom edukacyjnym i zawodowym.  

www.istruzione.it: strona internetowa Ministerstwa Edukacji zawiera ustawodawstwo edukacyjne 
i materiały dotyczące poradnictwa oraz aktualne informacje na temat inicjatyw i projektów 
edukacyjnych, zwłaszcza w części www.pubblica.istruzione.it/dgstudente/orienta.shtml.  

www.indire.it: strona internetowa Krajowej Agencji Rozwoju Autonomii Szkolnej opisuje 
projekty poradnictwa i projekty ukierunkowane na przeciwdziałanie przerywaniu nauki 
w szkole oraz dokumenty dotyczące szkoleń nauczycieli we Włoszech i za granicą.  

www.lavoro.gov.it: strona internetowa zawierająca akty prawne dotyczące pracy i dostępu 
do pracy. w dziale zatytułowanym Europa Lavoro (www.lavoro.gov.it/Lavoro/EuropaLavoro) 
można znaleźć informacje dotyczące projektów szkoleniowych finansowanych przez Unię 
Europejską oraz artykuły i dokumenty multimedialne dotyczące poradnictwa.  

www.isfol.it: strona internetowa Instytutu Rozwoju Poradnictwa Zawodowego Pracowników 
zawierająca bazę danych z informacjami na temat zatrudnienia, różne dokumenty dotyczące 
zawodów i przewodnik poświęcony ścieżkom szkoleniowym w dziale Orientaonline. w dziale 
poświęconym poradnictwu można znaleźć bardzo przydatną listę publikacji dla specjalistów.  

www.cosavuoifaredagrande.it: strona internetowa zawierająca przydatne informacje 
i narzędzia metodologiczne pomagające uczniom odkrywać ich osobiste uzdolnienia 
i zainteresowania w kontekście przyszłego wyboru szkoły, uniwersytetu i zawodu. 

www.jobtel.it: strona internetowa dotycząca poradnictwa opracowana z myślą 
o użytkownikach i specjalistach w tym sektorze.  

Źródła 

1. Przegląd tematyczny (CEDEFOP). 

2. Raport krajowy (CEDEFOP). 

3. Ronald G. Sultana, Guidance Policies in the Knowledge Society. Trends, challenges and 
responses across Europe (Zasady poradnictwa w społeczeństwie informacyjnym. 
Tendencje, wyzwania i reakcje na terenie Europy), raport ogólny CEDEFOP, seria 
CEDEFOP Panorama, 100, Luksemburg, Biuro Urzędowych Publikacji Wspólnot 
Europejskich, 2004. 

4. Eurybase, Eurydice. 

5. Strutture dei sistemi di istruzione, formazione professionale e Educazione degli adulti in 
Europa (Struktura systemów edukacji, szkoleń zawodowych i edukacji dla dorosłych 
w Europie), Eurydice, Włochy, 2007/08. 
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6. Partecipazione e dispersione. Settimo rapporto di monitoraggio dell’obbligo formativo 
(Partycypacja i przerywanie nauki w szkole. Siódmy raport z monitoringu edukacji 
obowiązkowej), ISFOL, listopad 2007.  

7. La sperimentazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale. II Rapporto di 
Monitoraggio (Eksperymentowanie w zakresie edukacji i szkoleń zawodowych. Raport 
z monitoringu), ISFOL, czerwiec 2006. 

8. La Regolamentazione dell’obbligo di istruzione/diritto-dovere (Regulacja edukacji 
obowiązkowej/prawo-obowiązek edukacji i szkoleń), ISFOL, luty 2008. 

9. Skills and Competences Development and Innovative Pedagogy (Rozwój umiejętności 
i kompetencji oraz pedagogika innowacyjna), ISFOL-CEDEFOP, 2007. 
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ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO (ANGLIA, WALIA 
I IRLANDIA PÓŁNOCNA) 

Rok szkolny 2007/08 

Kształcenie jest obowiązkowe w wieku od 5 do 16 lat w Anglii i Walii oraz od 4 do 16 lat 
w Irlandii Północnej. Dzieci przechodzą ze szkoły podstawowej do średniej w wieku 11 lat.  

Obowiązkowa nauka na poziomie średnim jest podzielona na dwa kluczowe etapy: kluczowy 
etap 3 obejmuje dzieci w wieku 11-14 lat, a kluczowy etap 4 – młodzież w wieku 14-16 lat. 
w Anglii, Walii i Irlandii Północnej obowiązują różne programy nauczania, ale w każdym 
regionie wszystkie szkoły średnie muszą realizować te same podstawowe uprawnienia 
edukacyjne dla wszystkich uczniów. w kluczowym etapie 4 uczniowie uczą się wielu 
przedmiotów opcjonalnych, uzupełniających obowiązkową podstawę programową. Oferta na 
tym poziomie różni się w poszczególnych szkołach, ale zawsze obejmuje przedmioty 
ogólnokształcące, a większość szkół daje także możliwość uczęszczania na przedmioty 
zawodowe. Wyboru przedmiotów dokonują pod koniec kluczowego etapu 3 uczniowie i ich 
rodzice, kierując się poradami ze strony szkoły. 

Pod koniec kształcenia obowiązkowego po 2 latach nauki na kluczowym etapie 4 młodzież 
przystępuje do egzaminów zewnętrznych. w Anglii, Walii i Irlandii Północnej obowiązuje ta 
sama struktura kwalifikacji i najpopularniejszym egzaminem zdawanym pod koniec 
kształcenia obowiązkowego jest GCSE (General Certificate of Secondary Education). Są to 
kwalifikacje z poszczególnych przedmiotów – uczniowie przystępują zazwyczaj do 5-10 lub 
większej liczby tych egzaminów. w tym momencie życia muszą podjąć decyzję o ścieżce, 
którą będą podążać na następnym etapie edukacji, szkolenia lub zatrudnienia. w ostatnich 
klasach szkoły średniej oraz sixth form colleges (w Anglii i Walii) można zdobyć kwalifikacje 
ogólne, a w niektórych także kwalifikacje zawodowe. Further education colleges oferują takie 
same kwalifikacje, a także szerszy zakres kwalifikacji zawodowych. Niektóre z tego rodzaju 
placówek skupiają się na konkretnych kwestiach zawodowych. Możliwa jest dalsza nauka 
oparta na pracy, na przykład staże pozwalające młodym ludziom wypracować kwalifikacje 
w trakcie pracy. 

Wymagania wstępne kształcenia nadobowiązkowego i programów szkoleniowych są 
określane przez poszczególne szkoły, kolegia lub pracodawców. w większości wymagane są 
konkretne oceny i/lub przedmioty zdane na GCSE (lub w ramach innych uznawanych 
kwalifikacji). Przygotowane są też programy dla uczniów, którzy nie uzyskali kwalifikacji na 
poziomie GCSE pod koniec edukacji obowiązkowej. 

PODSTAWY PRAWNE I CELE KRAJOWE 

Istnieją pewne różnice w ramach prawnych i celach krajowych poradnictwa zawodowego 
w Anglii, Walii i Irlandii Północnej. Przekazanie władzy politycznej Walii i Irlandii Północnej 
doprowadziło do dalszych rozbieżności, na przykład świadczenia usług informacyjnych, 
poradnictwa i opieki psychologicznej przez instytucje zewnętrzne w stosunku do szkół.  

W Anglii w kwietniu 2001 r. z myślą o młodzieży w wieku 13-19 lat utworzono Connexions 
Service, skupiające usługi oferowane przez wcześniejsze służby zawodowe oraz 
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świadczone przez inne podmioty. Natomiast w Walii i Irlandii Północnej wciąż funkcjonują 
służby zawodowe dla osób w każdym wieku. 

Anglia 

Na podstawie Ustawy o edukacji z 1997 r., z późniejszymi zmianami, szkoły muszą 
przedstawić zaplanowany program kształcenia zawodowego dla klas VII-XI (uczniowie 
w wieku 11-16 lat). Projekt Ustawy o edukacji i umiejętnościach, opublikowany w listopadzie 
2007 r. i dyskutowany w parlamencie, zmienia Ustawę z 1997 r., nakładając na szkoły 
średnie obowiązek bezstronnego przedstawiania informacji zawodowych i świadczenia 
poradnictwa zawodowego w najlepszym interesie uczniów. 

Poradnictwo zawodowe ma dostarczać młodym ludziom umiejętności potrzebne do 
zarządzania własną karierą, tak by potrafili oni: 

• szukać możliwości związanych z nauką i zatrudnieniem;  

• podejmować uzasadnione decyzje dotyczące opcji edukacyjnych i zawodowych;  

• mieć świadomość, w jaki sposób decyzje te pomogą im zrealizować własne ambicje;  

• skutecznie radzić sobie z kluczowymi momentami przejściowymi.  

Szkoły mają zapewnić doradcom zawodowym zatrudnionym przez służby zewnętrzne – 
zazwyczaj są to osobiści doradcy (personal adviser – PA) z Connexions (zobacz niżej) – 
dostęp do uczniów celem prowadzenia poradnictwa zawodowego. Powinny również 
współpracować ze służbami zawodowymi, by zapewnić uczniom dostęp do materiałów 
z dziedziny poradnictwa zawodowego i różnorodnych bieżących materiałów informacyjnych. 

Ustawa o edukacji z 2002 r., z późniejszymi zmianami, nakłada prawny obowiązek 
umieszczenia przez szkoły w programie wszystkich X i XI klas (uczniowie w wieku 14-16 lat) 
kształcenia związanego z pracą zawodową. Wdrażanie do pracy jest powiązane 
z poradnictwem zawodowym, ale ma szerszy zasięg. Zostało ono zdefiniowane jako 
zaplanowana działalność, wykorzystująca kontekst pracy do poszerzania wiedzy, 
umiejętności i rozumienia przydatnego w pracy. Zawiera takie elementy, jak nauczanie przez 
osobiste doświadczenie pracy, nauczanie o pracy i praktykach zawodowych oraz nauczanie 
umiejętności zawodowych. Celami nauczania związanego z pracą są:  

• rozwijanie umiejętności zwiększających szanse zatrudnienia;  

• dawanie uczniom możliwości „uczenia się w działaniu” oraz uczenia się od 
specjalistów;  

• podnoszenie standardów osiągnięć;  

• zwiększenie zaangażowania uczniów w naukę, motywacji i wiary w siebie;  

• zwiększanie liczby młodych ludzi kontynuujących kształcenie po ukończeniu wieku 
edukacji obowiązkowej;  

• rozwijanie świadomości zawodowej oraz umiejętności korzystania z bezstronnego 
i rzetelnego poradnictwa i informacji;  

• zachęcanie do aktywności obywatelskiej;  

• rozwijanie umiejętności wykorzystywania wiedzy, rozumienia i możliwości;  
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• poprawa rozumienia ekonomii, przedsiębiorczości, finansów osobistych, struktury 
organizacji biznesowych i mechanizmów ich funkcjonowania; 

• kształtowanie pozytywnego nastawienia do uczenia się przez całe życie (1). 

Choć kształcenie zawodowe i nauczanie związane z pracą są elementami wymaganymi 
przez prawo, nie wchodzą one w zakres Krajowego Programu Nauczania i nie podlegają 
ustawowym programom nauczania ani zasadom oceniania. Obowiązujące poradnictwo 
i jego struktury nie są określone ustawowo. 

Zgodnie z Ustawą o reformie związków zawodowych i prawach osób zatrudnionych z 1993 r. 
Sekretariat Stanu ma obowiązek zapewnić młodym ludziom dostęp do bezstronnego 
poradnictwa zawodowego. Od 2001 r. na podstawie Ustawy o nauczaniu i umiejętnościach 
z 2000 r. zadanie to było realizowane za pośrednictwem doradców osobistych (PA) 
z Connexions Service, pracujących z personelem szkół. Służby Connexions Service są 
zarządzane przez Connexions Partnerships i odgrywają większą rolę w świadczeniu usług 
pomocniczych dla wszystkich młodych ludzi w wieku 13-19 lat, skupiając się zwłaszcza na 
osobach znajdujących się poza systemem edukacji i szkoleń. 

W 2005 r. rząd przedstawił plany reformy kształcenia i poradnictwa zawodowego. w kwietniu 
2008 r. odpowiedzialność za zamawianie i finansowanie informacji, poradnictwa i opieki 
psychologicznej (IAG) przeniesiono z Connexions Service na władze samorządowe 
pracujące na podstawie porozumień z Children’s Trust (2). Wspierając nowe ustalenia, 
Departament Dzieci, Szkół i Rodzin wydał nowe standardy jakości zamawiania i świadczenia 
usług IAG na rzecz młodych ludzi (3). 

W 2002 r. wszedł w życie Program Zwiększonej Elastyczności młodzieży w wieku 14-16 lat, 
dzięki czemu do szkół miały docierać środki finansowe, umożliwiające im wprowadzenie do 
oferty bardziej zróżnicowanych zajęć edukacyjnych dzięki tworzeniu partnerstw z further 
education colleges i miejsc prowadzenia nauki przez pracę. Program w formie 
ogólnokrajowego strumienia wydzielonych funduszy zakończył się we wrześniu 2007 r., ale 
zajęcia te wciąż są oferowane, ponieważ szkoły, kolegia i miejsca nauki przez pracę 
przygotowują się do wdrożenia zakrojonych na szeroką skalę reform rządowych, 
dotyczących uczniów w wieku 14-19 lat. 
                                                 
(1) The Work-related Learning Guide: First Edition: A Guidance Document for Employers, Schools, Colleges, 

Students and their Parents and Carers (Przewodnik po nauczaniu związanym z pracą – wydanie pierwsze: 
Przewodnik dla pracodawców, szkół, kolegiów, uczniów oraz ich rodziców i opiekunów), DCSF, 2008, 
dokument dostępny pod adresem: www.nebpn.org/pdf/thework-relatedlearningguide-firstedition.pdf. 

(2) Children’s Trusts to lokalne partnerstwa skupiające kluczowe podmioty, by świadczyć lepiej zintegrowane i 
bardziej nastawione na wyniki usługi dla dzieci, młodzieży i ich rodzin. 

(3) Quality Standards for Young People’s Information, Advice and Guidance (IAG) (Standardy jakości usług 
informacji, poradnictwa i opieki psychologicznej (IAG) dla młodzieży), DCSF, 2008, dokument dostępny pod 
adresem: 
www.cegnet.co.uk/files/CEGNET0001/ManagingCEG/QualityStandardsforIAG/quality_standards_young_people
.pdf. 

 215



Poradnictwo zawodowe w kształceniu obowiązkowym w Europie 

Reformy te mają na celu opracowanie systemu kwalifikacji dla młodzieży w wieku 14-19 lat, 
który stworzy możliwość lepszego i bardziej spójnego wyboru ścieżek, co ma prowadzić do 
uzyskania rzetelnych kwalifikacji i kontynuowania edukacji. Reformy te obejmują:  

• program Praktyki Młodzieżowe (Young Apprenticeships – YA) dla osób w wieku 14-
16 lat. Program ten wszedł w życie w 2004 r. i miał dać zmotywowanym uczniom 
możliwość sięgania po kwalifikacje związane z jednym z 15 sektorów zawodowych 
oraz spędzania do 2 dni tygodniowo w miejscu pracy na uczeniu się zawodu; 

• nowe dyplomy dla młodzieży w wieku 14-19 lat. Ostatecznie wprowadzonych będzie 
17 „linii nauczania” związanych z różnymi sektorami biznesu i przemysłu, dających 
możliwość innego sposobu uczenia się. We wrześniu 2008 r. weszło w życie 5 
pierwszych linii. Dyplomy łączą różne elementy: nauczanie główne (związane 
z określoną linią), nauczanie ogólne (umiejętności funkcjonalne, personalne, 
umiejętność uczenia się i myślenia), nauczanie dodatkowe i specjalistyczne oraz 
projekt. Dostępne będą 3 poziomy – podstawowy, wyższy i zaawansowany. 

Walia 

Zgodnie z Ustawą o edukacji z 1997 r. kształcenie i poradnictwo zawodowe (CEG) jest 
obowiązkowe od dziewiątego roku nauki (uczniowie w wieku 13 lat). Programy CEG mają 
zapewniać nauczanie, uczenie się, informacje i poradnictwo pomagające młodym ludziom: 

• zwiększać samoświadomość i pomagać rozpoznawać osobiste potrzeby rozwojowe;  

• nabrać świadomości zmieniających się możliwości zatrudnienia na rynku pracy, opcji 
further education, kształcenia na poziomie wyższym i samozatrudnienia;  

• rozwijać umiejętność planowania kariery, co ułatwia dokonywanie wyborów 
i zarządzanie rozwojem zawodowym. 

Szkoły mają zapewniać doradcom zawodowym z zewnętrznych służb zawodowych – 
Careers Wales – dostęp do uczniów w celu świadczenia usług poradnictwa zawodowego. 
Powinny także współpracować ze służbami zawodowymi, by udostępnić młodym ludziom 
materiały z poradnictwa zawodowego i szeroką gamę aktualnych materiałów 
informacyjnych. 

Na podstawie Ustawy o edukacji z 2002 r. z późniejszymi zmianami kształcenie związane 
z pracą (WRE) jest obowiązkowe w X i XI klasie (uczniowie w wieku 14-16 lat). Do celów 
WRE należą:  

• zwiększanie motywacji uczniów, ich pewności siebie, szacunku do samego siebie 
oraz osiągnięć;  

• poszerzanie kompetencji uczniów w zakresie kluczowych umiejętności; 

• zwiększanie szans uczniów na zatrudnienie;  

• pomoc uczniom w planowaniu bardziej realistycznych i rozsądnych karier 
zawodowych;  

• nakłanianie uczniów do zaangażowania w uczenie się przez całe życie;  

 216



Zjednoczone Królestwo (Anglia, Walia i Irlandia Północna) 

• umacnianie i zwiększanie wsparcia pracodawców dla edukacji, zaufania do niej oraz 
świadomości kształcenia; 

• zwiększanie przyszłej konkurencyjności gospodarczej narodu.  

Podobnie jak w Anglii kształcenie zawodowe i nauczanie związane z pracą są wymagane 
przez prawo, nie wchodzą one jednak w zakres walijskiego Krajowego Programu Nauczania 
i nie podlegają ustawowym programom nauczania ani zasadom zaliczania. Obowiązuje 
nieustawowe poradnictwo i ramy prawne. 

Irlandia Północna 

Na podstawie Rozporządzeniu o edukacji (Irlandii Północnej) z 2006 r. nauczanie o życiu 
i pracy to ustawowa część zrewidowanego Irlandzkiego Programu Nauczania, 
wprowadzanego stopniowo od września 2007 do czerwca 2010 r. Celem przedmiotu jest, by 
wszyscy młodzi ludzie rozwinęli cechy charakteru, umiejętności, wiedzę, świadomość 
i postawy, które będą mocną podstawą życia i pracy zawodowej. Program nauczania 
zawiera opisane ustawowo minimalne treści uzupełnione o dodatkowe poradnictwo 
nieustawowe. 

Krajowe służby zatrudnienia Careers Service Northern Ireland dostarczają informacji na 
temat wszystkich grup wiekowych i świadczą usługi poradnictwa, mające pomagać 
młodzieży i dorosłym w podejmowaniu uzasadnionych decyzji o przyszłych ścieżkach 
kariery. Doradcy zawodowi z Careers Service zajmują się udzielaniem informacji 
zawodowych i poradnictwem w szkołach, centrach pracy (Job Centre), urzędach pracy 
i świadczeń (Jobs and Benefits Offices) oraz biurach karier (Careers Offices) w całej Irlandii 
Północnej. 

Careers Service działają na podstawie porozumień o poziomie usług (Service Level 
Agreement – SLA), zawieranych ze szkołami. SLA mają następujące cele:  

• realizowanie celów strategicznych zapisanych w szkolnych zasadach programu 
kształcenia zawodowego, informacji, opieki psychologicznej i poradnictwa (Careers 
Education, Information, Advice and Guidance – CEIAG); 

• promowanie równości szans dla wszystkich młodych ludzi;  

• dbanie o to, by program CEIAG był bezstronny, zorientowany na klienta/osobę 
uczącą się oraz odpowiadał potrzebom i aspiracjom poszczególnych uczniów;  

• pomoc w udoskonalaniu osobistego planowania kariery;  

• ułatwianie uczniom dostępu do usług poradnictwa zawodowego i informacji 
świadczonych przez Careers Service Northern Ireland. 

W 2007 r. odbyły się konsultacje między Departamentem Edukacji oraz Departamentem 
Zatrudnienia i Nauczania w sprawie nowej strategii CEIAG. Celem tej strategii jest 
kształtowanie osób podejmujących skuteczne decyzje zawodowe, co ma doprowadzić do 
intensywniejszego korzystania z edukacji, szkoleń i zatrudnienia. Strategia i plan wdrożenia 
znajdują się obecnie na etapie końcowym i zostaną uruchomione jesienią 2008 r. 
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PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE 

Anglia 

Opracowanie planowanego programu edukacji zawodowej i nauczania związanego z pracą 
należy do obowiązków szkół. Mają one zapewniać doradcom zawodowym – zazwyczaj 
doradcom osobistym z Connexions – dostęp do uczniów w celu świadczenia usług 
poradnictwa zawodowego. 

Do kwietnia 2008 r. usługi w ramach Connexions Service świadczyło 47 lokalnych 
Connexions Partnerships finansowanych bezpośrednio przez rząd. Za świadczenie usług na 
poziomie lokalnym odpowiedzialne były lokalne komitety zarządzające. 

W kwietniu 2008 r. odpowiedzialność za zamawianie oraz finansowanie informacji, 
poradnictwa i opieki psychologicznej została przeniesiona z Connexions Partnerships na 
władze lokalne, działające na zasadach partnerskich z innymi agencjami w ramach 
porozumień Children’s Trust (4). 

Szkoły otrzymują pomoc w opracowywaniu i realizowaniu nauczania związanego z pracą 
poprzez infrastrukturę krajowych, regionalnych i lokalnych pośredników, określanych jako 
education business link organisations. Zachęcają one pracodawców w okolicy, by 
współpracowali ze szkołami w promowaniu zalet biznesu. Mogą też oferować szkołom „sklep 
wielobranżowy”. Jest to bardzo zróżnicowana grupa organizacji, która ewoluowała w czasie, 
ale – ogólnie rzecz biorąc – można je podzielić na dwie główne grupy: z jednej strony są to 
lokalne partnerstwa edukacyjno-biznesowe, a z drugiej – liczne podmioty specjalizujące się 
w konkretnym typie działalności i/lub określonej części programu nauczania. Finansowanie 
rządowe, mające wspierać działalność łączącą edukację z biznesem, jest przekazywane 
przez konsorcja tych organizacji na podstawie umowy z 47 lokalnymi Radami Nauczania 
i Umiejętności (5). Patronat nad tymi organizacjami sprawuje Krajowa Sieć Partnerstwa 
Edukacji i Biznesu (National Education Business Partnership Network – NEBPN), działająca 
na terenie Anglii, Walii i Irlandii Północnej (6). 

Odpowiedzialność za rządowy program wspierania kształcenia zawodowego, uruchomiony 
w 2001 r., spoczywa na Zespole do spraw Informacji, Poradnictwa i Opieki Psychologicznej 
Młodzieży w Departamencie Dzieci, Szkół i Rodzin. w ramach tego programu opracowuje się 
informacje i organizuje usługi promujące, wspierające i poprawiające jakość edukacji 
zawodowej w szkołach i kolegiach. Jego strona internetowa znajduje się pod adresem 
www.cegnet.co.uk.  
                                                 
 
(5) Rada Nauczania i Umiejętności to nieministerialna państwowa instytucja odpowiedzialna za planowanie i 

finansowanie edukacji i szkoleń dla osób w wieku powyżej 16 lat w Anglii. Prowadzi ona działalność przez 
biuro krajowe i 47 biur lokalnych zwanych lokalnymi Radami Nauczania i Umiejętności (LSC). Ustawa o 
doszkalaniu i szkoleniach z 2007 r., która będzie obowiązywała od grudnia 2008 r., przekształci Rady 
Nauczania i Umiejętności przez zlikwidowanie istniejących obecnie 47 lokalnych Rad i stworzenie 9 
regionalnych rad nadzorujących pracę lokalnych zespołów partnerskich. 

(6) Więcej informacji dotyczących organizacji angażujących pracodawców można znaleźć w: Building on the 
Best: Final Report and Implementation Plan of the Review of 14-19 Work-related Learning (Budowanie na 
najlepszym: raport końcowy i plan wdrożenia przeglądu nauczania związanego z pracą młodzieży w wieku 
14-19 lat), DCSF, 2007, dokument dostępny pod adresem: 
publications.teachernet.gov.uk/default.aspx?PageFunction=productdetails&PageMode=publications&ProductI
d=DCSF-00780-2007& 
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Walia 

Opracowanie planowanego programu edukacji zawodowej i nauczania związanego z pracą 
należy do obowiązków szkół. Szkoły są także odpowiedzialne za zapewnienie doradcom 
zawodowym z Careers Wales dostępu do uczniów w celu prowadzenia poradnictwa 
zawodowego. 

Careers Wales mają także obowiązek zapewnienia doradców zawodowych do pracy 
w walijskich szkołach średnich. Służby te powstały w kwietniu 2001 r. w wyniku połączenia 
pod jedną nazwą 6 firm zajmujących się zatrudnieniem w Walii. Careers Wales nawiązują 
współpracę z wieloma organizacjami, m.in. Walijskim Zgromadzeniem Rządowym, 
placówkami oświatowymi, pracodawcami, organizatorami szkoleń i służbami do spraw 
młodzieży, by zapewnić pomoc i wsparcie pojedynczym osobom, pracodawcom, szkołom 
i kolegiom. 

Podobnie jak w Anglii, szkoły otrzymują pomoc w opracowywaniu i nauczaniu związanym 
z pracą przez infrastrukturę krajowych, regionalnych i lokalnych pośredników, określanych 
jako education business link organisations. Organizacja patronacka, Krajowa Sieć 
Partnerstwa Edukacji i Biznesu (National Education Business Partnership Network – 
NEBPN), działa na terenie Anglii, Walii i Irlandii Północnej.  

Irlandia Północna 

Opracowanie planowanego programu Nauczanie dla Życia i Pracy należy do obowiązków 
szkół. w ramach programu kształcenia zawodowego, informacji, poradnictwa i opieki 
psychologicznej szkoły pracują na zasadzie partnerstwa z Careers Service Northern Ireland, 
zapewniając aktualne informacje, bezstronne porady i usługi poradnictwa. 

Careers Service Northern Ireland to część Departamentu Zatrudnienia i Nauczania (DEL), 
a doradcy zawodowi mają ukończone studia podyplomowe.  

Podobnie jak w Anglii i Walii, szkoły uzyskują pomoc w opracowywaniu i nauczaniu 
związanym z pracą przez infrastrukturę krajowych, regionalnych i lokalnych pośredników, 
określanych jako education business link organisations. Jednostka strategiczna edukacji 
biznesowej Departamentu Edukacji wspiera education business link organisations, 
finansując ich działania w szkolnym kształceniu związanym z pracą (7). 

PORADNICTWO ZAWODOWE W PROGRAMIE NAUCZANIA 

Anglia 

Szkoły muszą stworzyć program kształcenia zawodowego w ramach programu nauczania 
klas VII-XI (uczniowie w wieku 11-16 lat) oraz program nauczania związany z pracą 
w ramach programu nauczania dla wszystkich uczniów w X i XI klasie (uczniowie w wieku 
14-16 lat). 
                                                 
(7) Więcej informacji na temat organizacji angażujących pracodawców zobacz: Building on the Best: Final Report 

and implementation plan of the review of 14-19 Work-related Learning (Budowanie na najlepszym: raport 
końcowy i plan wdrożenia przeglądu nauczania związanego z pracą młodzieży w wieku 14-19 lat), DCSF, 
2007, dokument dostępny pod adresem:  
http://publications.teachernet.gov.uk/default.aspx?PageFunction=productdetails&PageMode=publications&Pr
oductId=DCSF-00780-2007& 
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Ponieważ nie ma ustawowego programu nauczania w zakresie kształcenia zawodowego, 
szkoły mają znaczną autonomię w określeniu treści nauczania, jego organizacji oraz 
wymiaru czasu i innych zasobów, które należy na nie przeznaczyć. Powołano nieustawową 
strukturę państwową, ustanawiającą związki między kształceniem zawodowym, 
poradnictwem i nauczaniem związanym z pracą a innymi powiązanymi zajęciami 
programowymi, takimi jak edukacja osobista, społeczna i zdrowotna (PSHE) oraz edukacja 
obywatelska (8). 

Najczęstszym podejściem do organizacji programu nauczania jest kombinacja 
następujących elementów: 

• odrębne kształcenie zawodowe – często jest to część edukacji PSHE i edukacji 
obywatelskiej, organizowana na zasadzie „karuzeli” modułów, zintegrowanego kursu 
lub programu indywidualnego;  

• zintegrowane kształcenie zawodowe – nauczane w ramach innych przedmiotów, 
zwłaszcza języka angielskiego, przedmiotów humanistycznych oraz informatyki; 

• rozszerzone zapotrzebowanie – specjalne działania, takie jak okresy zdobywania 
doświadczeń zawodowych i dni zawężonego planu zajęć (9). 

Struktura krajowa stawia także inne cele edukacyjne. Są one zebrane w 3 grupy stanowiące, 
że młodzi ludzie powinni: 

• rozumieć samych siebie i czynniki mające na nich wpływ;  

• szukać możliwości związanych z nauką i pracą;  

• tworzyć i dopasowywać plany zarządzania zmianą i przejściem.  

Dostępne jest także poradnictwo w zakresie nauczania związanego z pracą dla 
pracodawców, szkół, kolegiów, uczniów i ich rodziców (10). Pokazuje to, jak kontekst pracy 
umożliwia uczniom:  

• uczenie się przez pracę dzięki stwarzaniu uczniom możliwości uczenia się na 
podstawie bezpośrednich doświadczeń zawodowych, w tym rozwijanie umiejętności 
zwiększających szanse zatrudnienia i kształtujących pozytywne nastawienie cenione 
przez pracodawców (na przykład przez doświadczenie zawodowe lub pracę 
w niepełnym wymiarze, zajęcia z przedsiębiorczości w szkołach oraz uczenie się 
przez konteksty zawodowe przedmiotów); 

• uczenie się o pracy dzięki stwarzaniu uczniom możliwości pogłębiania wiedzy oraz 
rozumienia pracy i przedsiębiorczości (na przykład na kursach zawodowych 
i w trakcie kształcenia zawodowego);  

                                                 
(8) Careers Education and Guidance in England: A National Framework 11-19 (Kształcenie i poradnictwo 

zawodowe w Anglii: struktura krajowa 11-19), DfES, 2003, dokument dostępny pod adresem 
http://dev.cegnet.co.uk/resource/content/files/651.pdf. 

(9) Plan zajęć jest „zawężany” bądź „zawieszany”, a przez cały dzień odbywają się zajęcia dla grupy wiekowej 
lub grupy etapu kluczowego. 

(10) The Work-related Learning Guide – First Edition (Przewodnik po nauczaniu związanym z pracą – wydanie 
pierwsze), DCSF, 2008, dokument dostępny na stronie  

 http://publications.teachernet.gov.uk/default.aspx?PageFunction=productdetails&PageMode=publications&Pr
oductId=DCSF-0048-2008 
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• uczenie się dla pracy dzięki rozwijaniu przedsiębiorczości i umiejętności 
poszukiwania pracy (na przykład zajęcia polegające na rozwiązywaniu problemów, 
symulacje pracy i rozmów o pracę).  

Doświadczenie zawodowe jest ważnym elementem nauczania związanego z pracą 
i w zdecydowanej większości szkół uczniowie na kluczowym etapie 4 (w wieku 14-16 lat) 
podejmują pracę w obiekcie pracodawcy, trwającą zazwyczaj od 1 do 2 tygodni. Dostępne 
jest poradnictwo dla szkół (11). 

Kolejnym aspektem nauczania związanego z pracą jest kształcenie przedsiębiorczości. 
Stworzono poradnictwo rządowe mające pomagać szkołom w uczeniu młodych ludzi 
umiejętności związanych z przedsiębiorczością, takich jak innowacja, kreatywność, 
zarządzanie ryzykiem i rozumienie biznesu (12). 

Do obowiązków szkół należy oferowanie wszystkim uczniom poradnictwa i kształcenia 
zawodowego oraz nauczania związanego z pracą. Poza tym niektórzy uczniowie mogą 
korzystać z konkretnych szkoleń zawodowych. 

W 2002 r. wszedł w życie Program Zwiększonej Elastyczności (Increased Flexibility 
Programme – IFP) dla młodzieży w wieku 14-16 lat, dający możliwość kształcenia 
zawodowego młodym ludziom, którzy najbardziej na tym skorzystają. Na kluczowym etapie 
4 młodzież w further education college lub w miejscu organizującym szkolenie może przez 1 
lub 2 dni w tygodniu uczyć się poza miejscem nauki, pogłębiając umiejętności zawodowe 
i związane z pracą. 

Wdrożony w 2004 r. program Praktyki Młodzieżowe (Young Apprenticeships – YA) dla 
młodzieży w wieku 14-16 lat ma dawać dostęp do wiedzy i umiejętności w określonym 
obszarze zawodowym, takim jak inżynieria, branże motoryzacyjne, zarządzanie biznesem, 
sztuka i branże kreatywne oraz opieka zdrowotna i socjalna. Został on opracowany z myślą 
o zdolnych i dobrze zmotywowanych uczniach, którzy osiągnęli określony poziom ocen na 
koniec kluczowego etapu 3 (młodzież w wieku 14 lat), zachowywali się poprawnie i nie 
opuszczali lekcji. Uczniowie biorący udział w tym programie 3 dni w tygodniu spędzają 
w szkole, realizując standardowy program nauczania i kwalifikacji. Mogą oni poświęcić na 
Praktyki Młodzieżowe 2 dni w tygodniu, pracując nad zdobyciem kwalifikacji zawodowych. 
Ich zajęcia obejmują naukę w klasach, szkolenia i zdobywanie bezpośredniego 
doświadczenia zawodowego. 

Walia 

Edukacja zawodowa i poradnictwo (CEG) są obowiązkowe od IX klasy (uczniowie w wieku 
13-14 lat), a nauczanie związane z pracą (WRE) w X i XI klasie (uczniowie w wieku 14-16 
lat). 

Podobnie jak w Anglii w zakresie kształcenia zawodowego nie ma ustawowego programu 
nauczania, a szkoły mają znaczną autonomię w określaniu treści nauczania, jego organizacji 
oraz wymiaru czasu i innych zasobów, które należy na nie przeznaczyć. Na potrzeby 
                                                 
(11) Zobacz artykuł na temat doświadczenia zawodowego na stronie internetowej Teachernet: 

www.teachernet.gov.uk/management/atoz/w/workexperience/ 
(12) Zobacz artykuł na temat kształcenia przedsiębiorczości na stronie internetowej Teachernet: 

www.teachernet.gov.uk/teachingandlearning/14to19/ks4/enterpriseeducation/guidance/ 
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kształcenia zawodowego i poradnictwa (13) oraz kształcenia związanego z pracą stworzono 
nieustawową strukturę krajową i uzupełnione poradnictwo (14). 

Irlandia Północna 

Obecnie stopniowo wchodzi w życie zrewidowany Północnoirlandzki Program Nauczania, 
zawierający nowy obszar tematyczny zatytułowany „nauczanie do życia i pracy” 
z elementami szans zatrudnienia. Celem przedmiotu jest sprawienie, by wszyscy młodzi 
ludzie rozwinęli cechy charakteru, umiejętności, wiedzę, świadomość i postawy, które będą 
podstawą życia i pracy zawodowej. Szanse zatrudnienia mają 4 wymiary: 

• praca w gospodarce lokalnej i globalnej;  

• zarządzanie karierą;  

• przedsiębiorczość i inicjatywa;  

• zdolności i umiejętności związane z pracą.  

Program nauczania do życia i pracy składa się z ustawowego minimum programowego 
uzupełnionego dodatkowym poradnictwem nieuregulowanym przepisami (15). Minimum 
programowe szans zatrudnienia na kluczowym etapie 4 (uczniowie w wieku 14-16 lat) 
określają następujące stwierdzenia:  

Uczniowie powinni wiedzieć, jak:  

• analizować możliwości samozatrudnienia i rozpoznawać właściwe źródła wsparcia;  

• analizować wpływ globalizacji na zatrudnienie;  

• poznawać procedury rekrutacji i zatrzymania, biorąc pod uwagę prawa 
i odpowiedzialność pracowników i pracodawców;  

• oszacować, w jaki sposób pracownicy i pracodawcy mogą utrzymać wydajność 
środowiska pracy; 

• analizować rosnącą odpowiedzialność społeczną biznesu we własnej społeczności;  

• tworzyć plan kariery zawodowej oparty na istotnych informacjach i poradnictwie.  

Podobnie jak w Anglii i Walii, organizacja programu nauczania i przydział czasu należy do 
kompetencji szkoły. Od szkół oczekuje się jednak wydzielenia czasu na kształcenie 
zawodowe, informacje, opiekę psychologiczną i poradnictwo. Działania te może wspierać 
nauczanie innych przedmiotów, a także specjalne dni i imprezy powodujące zawieszenie 
normalnego planu zajęć. 

Usługi oferowane szkołom przez służby Careers Service Northern Ireland obejmują 
rozmowy w klasie, sesje grupowe, rozmowy indywidualne, oceny psychometryczne, 
                                                 
(13) Zobacz strona internetowa Walijskiego Zgromadzenia Rządowego poświęcona edukacji zawodowej i 

poradnictwu: http://accac.org.uk/eng/content.php?mID=252. 
(14) Zobacz strona internetowa Walijskiego Zgromadzenia Rządowego poświęcona nauczaniu związanemu z 

pracą: http://accac.org.uk/eng/content.php?mID=258. 
(15) Zobacz Education for Employability: Guidance for Key Stage 4 (Kształcenie na rzecz zwiększenia szans 

zatrudnienia: poradnictwo dla kluczowego etapu 4) na stronie internetowej: 
 www.nicurriculum.org.uk/docs/key_stage_4/areas_of_learning/guidance/ks4_employability_guidance.pdf 
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informacje o rynku pracy oraz uczestnictwo w wieczorach dla rodziców i imprezach 
zawodowych. 

Oprócz zrewidowanego programu nauczania dla uczniów w kluczowym etapie 4 i starszych 
(w wieku 14-18 lat) wprowadzana jest struktura uprawnień. Celem nadrzędnej polityki jest 
zagwarantowanie wszystkim uczniom w wieku 14 lat i starszym większego wyboru 
i elastyczności przez udostępnienie im szerokiej gamy możliwości edukacyjnych 
dopasowanych do ich potrzeb, postaw i zainteresowań bez względu na to, gdzie mieszkają 
i do jakiej uczęszczają szkoły. Ma ona:  

• zwiększyć możliwość wyboru z szerszej gamy kursów ogólnokształcących 
i stosowanych/zawodowych, by wspierać postępy i szanse zatrudnienia wszystkich 
uczniów;  

• korygować problemy z dostępem do kursów związane z podziałami geograficznymi 
i sektorowymi;  

• zachęcać do tworzenia kursów dostosowanych do potrzeb uczniów oraz 
sprzyjających wzrostowi gospodarczemu;  

• zwiększać możliwości szkół w zakresie planowania i zarządzania umowami 
współpracy na pożytek wszystkich uczniów na danym terenie;  

• zwiększać potencjał w zakresie planowania opierającego się na szkole i regionie, 
zapewniać wydajne wykorzystywanie zasobów w ramach lokalnego 
partnerstwa/społeczności i unikać powielania działań w szkołach i kolegiach.  

Docelową datą pełnego wdrożenia struktury uprawnień jest wrzesień 2013 r.; do tego czasu 
szkoły będą miały w swojej ofercie minimalne liczby kursów akademickich 
i zawodowych/stosowanych. Szkoły już współpracują ze sobą oraz z further education 
colleges w ramach „wspólnot nauczania”, zwiększając liczbę kursów dla uczniów.  

INNE RODZAJE DZIAŁAŃ I  USŁUG PORADNICZYCH 
W Anglii Connexions Direct uzupełnia osobiste świadczenie usług, oferując informacje, 
porady i wsparcie młodzieży w wieku 13-19 lat oraz udzielając informacji przez Internet (16). 
w Walii podobne usługi świadczą służby Careers Wales (17), a w Irlandii Północnej – 
Careers Service Northern Ireland (18). 

KWALIFIKACJE DORADCÓW 
Kształceniem i poradnictwem zawodowym zajmują się często bardzo różne osoby. 

W szkołach za codzienne zarządzanie kształceniem i poradnictwem zawodowym odpowiada 
zazwyczaj koordynator, kierujący i wspierający tego rodzaju działania w całej placówce. 
Tradycyjnie funkcję tę sprawuje nauczyciel obok swoich obowiązków pedagogicznych, 
zazwyczaj otrzymując dodatkową zapłatę (dodatek kierowniczy w Irlandii Północnej). 
Niektóre szkoły zatrudniają na tym stanowisku osoby o innym doświadczeniu zawodowym, 
w tym wykwalifikowane w zakresie poradnictwa zawodowego oraz z doświadczeniem 
                                                 
(16) Zobacz strona internetowa Connexions Direct: www.connexions-direct.com. 
(17) Zobacz strona internetowa Careers Wales: www.careerswales.com. 
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w pracy w przemyśle, biznesie lub handlu, a zarządzanie programem nauczania przekazuje 
się wówczas wykwalifikowanemu nauczycielowi. Obecnie nie ma programu szkolenia 
nauczycieli w dziedzinie kształcenia i poradnictwa zawodowego, ale są uznane kwalifikacje 
dla osób zajmujących się poradnictwem i edukacją zawodową, które można zdobyć 
w ramach ciągłego rozwoju zawodowego (19). w idealnej sytuacji koordynator do spraw 
zawodowych ma oficjalnie uznane kwalifikacje zawodowe w dziedzinie zarządzania 
kształceniem i poradnictwem zawodowym dla młodych ludzi, ale nie jest to jeszcze warunek 
konieczny. 

Koordynator do spraw zawodowych zazwyczaj nie prowadzi kształcenia zawodowego 
samodzielnie. Przedmiotu tego uczą często niewyspecjalizowani nauczyciele jako części 
szerokiego programu edukacji osobistej, społecznej, zdrowotnej i ekonomicznej. 
w niektórych szkołach od wszystkich nauczycieli oczekuje się zaangażowania w nauczanie 
i poradnictwo zawodowe oraz nauczanie związane z pracą – zgodnie z ich funkcjami 
nauczycieli przedmiotowych i/lub wychowawców.  

Poradnictwem zawodowym zajmują się także zewnętrzne służby poradnictwa (Connexions 
Service, Careers Wales i Careers Service Northern Ireland). w Anglii doradcy osobiści (PA) 
to często osoby z doświadczeniem w różnych dziedzinach, takich jak poradnictwo 
zawodowe, praca z młodzieżą, służba zdrowia, służby socjalne oraz wymiar sprawiedliwości 
dla młodzieży i edukacja. Doradcy zajmujący się dogłębnie poradnictwem zawodowym 
muszą mieć odpowiednie kwalifikacje. 

Wszyscy doradcy zawodowi z Careers Service Northern Ireland są specjalistami, którzy 
ukończyli studia podyplomowe. 

WSPÓŁPRACA MIĘDZY SZKOŁAMI, PRACODAWCAMI, RODZICAMI I 
INNYMI PODMIOTAMI 
Informacje na temat organizacji pośredniczących w kontaktach między pracodawcami 
a szkołami zostały podane powyżej. 

Poza tym wiele specjalistycznych szkół nawiązało ścisłe kontakty z miejscowymi 
pracodawcami w ramach statusu szkoły specjalistycznej (20). 

Kiedy pod koniec kluczowego etapu 3 młodzi ludzie podejmują decyzje związane 
z programem nauczania na kluczowym etapie 4, szkoły wysyłają rodzicom pisemne 
informacje o swojej ofercie w zakresie kluczowego etapu 4. Zazwyczaj organizują one też 
dla swoich uczniów i ich rodziców wieczór, w czasie którego wyjaśniane są i omawiane 
z kadrą nauczycielską różne opcje. Podobnie szkoły i kolegia oferujące kształcenie 
nadobowiązkowe wydają broszury ze swoją ofertą i organizują wieczory otwarte dla uczniów 
kończących kluczowy etap 4 (w wieku 16 lat) i ich rodziców. 
                                                                                                                                                        
(18) Zobacz strona internetowa Careers Service Northern Ireland: www.careersserviceni.com. 
(19) Lista oficjalnie uznanych kwalifikacji dla osób zajmujących się edukacją i poradnictwem zawodowym w Anglii 

dostępna jest na stronie internetowej CEGNET: 
www.cegnet.co.uk/content/default.asp?PageId=1172&sm=1172. 

(20) Większość szkół średnich w Anglii i niektóre w Irlandii Północnej ma status szkół specjalistycznych (nie 
istnieją one w Walii). Szkoły specjalistyczne kładą szczególny nacisk na wybrany obszar programu 
nauczania, spełniając jednocześnie wszystkie ustawowe wymagania związane z programem nauczania, oraz 
zapewniają szerokie i zrównoważone wykształcenie wszystkim uczniom. Takie placówki otrzymują dodatkowe 
fundusze i mają obowiązek pozyskiwania pieniędzy od sponsorów z sektora prywatnego.  
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W Anglii nowe standardy jakości zapewniania młodym ludziom informacji, poradnictwa 
i opieki psychologicznej (IAG) kładą nacisk na konieczność zaangażowania w te usługi 
rodziców (21). 

DOSTĘP DO INFORMACJI NA TEMAT PORADNICTWA ZAWODOWEGO 

Źródła internetowe 
Strona internetowa CEGNET dla programu DCSF wspierającego edukację zawodową: 
www.cegnet.co.uk/site/cegnet/home 

Careers Service Northern Ireland: www.careersserviceni.com/Cultures/en-
GB/Homepage.htm 

Careers Wales: careerswales.com 

Connexions Direct: www.connexions-direct.com 

Strona internetowa Teachernet dotycząca kształcenia przedsiębiorczości: 
www.teachernet.gov.uk/teachingandlearning/14to19/ks4/enterpriseeducation/guidance/ 

Strona internetowa Teachernet dotycząca doświadczenia zawodowego: 
www.teachernet.gov.uk/management/atoz/w/workexperience/ 

Strona internetowa Walijskiego Zgromadzenia Rządowego dotycząca kształcenia 
i poradnictwa zawodowego: http://accac.org.uk/eng/content.php?mID=252 

Strona internetowa Walijskiego Zgromadzenia Rządowego dotycząca edukacji związanej 
z pracą: http://accac.org.uk/eng/content.php?mID=258Association of School and College 
Leaders, Careers Education and Guidance in England (Kształcenie i poradnictwo zawodowe 
w Anglii), Leicester, ASCL, 2006, dokument dostępny pod adresem: 
www.cegnet.co.uk/files/CEGNET0001/ManagingCEG/ASCL%20careers%20guidance%20fo
r%20England.pdf. 

Department for Children, Schools and Families, Building on the Best: Final Report and 
Implementation Plan of the Review of 14-19 Work-related Learning (Budowanie na 
najlepszym: raport końcowy i plan wdrożenia przeglądu nauczania związanego z pracą 
młodzieży w wieku 14-19 lat), Londyn, DCSF, 2007, dokument dostępny pod adresem: 
http://publications.teachernet.gov.uk/default.aspx?PageFunction=productdetails&PageMode
=publications&ProductId=DCSF-00780-2007&. 

Department for Children, Schools and Families, Quality Standards for Young People’s 
Information, Advice and Guidance (IAG) (Standardy jakości usług informacji, opieki 
psychologicznej i poradnictwa (AIG) dla młodzieży), Londyn, DCSF, 2008, dokument 
dostępny pod adresem: 
www.cegnet.co.uk/files/CEGNET0001/ManagingCEG/QualityStandardsforIAG/quality_stand
ards_young_people.pdf. 

Department for Children, Schools and Families, The Work-related Learning Guide: First 
Edition: a Guidance Document for Employers, Schools, Colleges, Students and their Parents 
                                                 
(21) Quality Standards for Young People’s Information, Advice and Guidance (IAG) (Standardy jakości usług 

informacji, opieki psychologicznej i poradnictwa (AIG) dla młodzieży), DCSF, 2008, dokument dostępny pod 
na stronie  
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and Carers (Przewodnik po nauczaniu związanym z pracą – wydanie pierwsze: Przewodnik 
dla pracodawców, szkół, kolegiów, uczniów oraz ich rodziców i opiekunów), Londyn, DCSF, 
2008, dokument dostępny pod adresem: www.nebpn.org/pdf/thework-relatedlearningguide-
firstedition.pdf. 

Department of Education, Careers Education, Information, Advice and Guidance Strategy for 
Northern Ireland: Consultation Document (Strategia kształcenia, informacji i poradnictwa 
zawodowego dla Irlandii Północnej: dokument konsultacyjny), Belfast, DE dokument 
dostępny pod adresem:  
www.deni.gov.uk/careers_strategy_consultation.pdf. 

Department for Education and Skills, Careers Education and Guidance in England. 
a National Framework 11-19 (Kształcenie i poradnictwo zawodowe w Anglii: struktura 
krajowa 11-19), Londyn, DfES, 2003,  
dokument dostępny pod adresem: http://dev.cegnet.co.uk/resource/content/files/651.pdf. 

Department for Education and Skills, Report of the End to End Review of Careers Education 
and Guidance (Raport z całościowej analizy kształcenia i poradnictwa zawodowego), 
Londyn, DfES, 2005, 
dokument dostępny pod adresem: 
www.cegnet.co.uk/content/default.asp?PageId=2382&sm=2382. 

Department for Education and Skills, Work-Related Learning and the Law: Guidance for 
schools and school-business link practitioners (Uczenie związane z pracą i prawo: 
poradnictwo dla szkół i specjaliści w dziedzinie kontaktów między szkołami a biznesem), 
DfES, 2004, dokument dostępny pod adresem: 
www.specialistschools.org.uk/uploads/documents/DfES_WorkRelated_195.pdf. 

„Nuffield Review”, Guidance and Careers Education (Poradnictwo i kształcenie zawodowe), 
wydanie papierowe 5 lutego 2008 r., Oxford, Nuffield Review,  
dokument dostępny pod adresem: www.nuffield14-
19review.org.uk/cgi/groups/groups.cgi?t=template.htm&a=27. 

Qualifications, Curriculum & Assessment Authority for Wales, a Framework for Careers 
Education and Guidance: For 11 to 19-Year-Olds in Wales (Struktura kształcenia 
i poradnictwa zawodowego w Walii dla młodzieży w wieku 11-19 lat), Cardiff, ACCAC, 2001,  
dokument dostępny pod adresem: http://old.accac.org.uk/uploads/documents/662.pdf. 

Qualifications, Curriculum & Assessment Authority for Wales, a Framework for Work-related 
Education for 14 to 19-Year-Olds in Wales (Struktura kształcenia związanego z pracą 
w Walii dla młodzieży w wieku 14-19 lat), Cardiff, ACCAC, 2000, dokument dostępny pod 
adresem: http://old.accac.org.uk/eng/content.php?cID=3&pID=51. 

Comptroller and Auditor General, Connexions Service Advice and guidance for all young 
people HC 484 Session 2003-2004: 31 March 2004 (Doradztwo i poradnictwo Connexions 
Service dla wszystkich młodych ludzi HC 484 sesja 2003-2004: 31 marca 2004 r.), Norwich, 
TSO, 2004,  
dokument dostępny pod adresem: www.nao.org.uk/publications/nao_reports/03-
04/0304484.pdf. 
                                                                                                                                                        

www.cegnet.co.uk/files/CEGNET0001/ManagingCEG/QualityStandardsforIAG/quality_standards_young_people
.pdf  
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ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO (SZKOCJA) 

Rok szkolny 2007/08 

Kształcenie jest obowiązkowe dla uczniów w wieku od 5 do 16 lat. Obejmuje trwającą 7 lat 
naukę obowiązkową (szkoła podstawowa) oraz pierwsze 4 lata nauki w szkole średniej, 
odpowiadającej poziomowi ogólnokształcącej szkoły średniej i stopnia. Kluczowym 
momentem w poradnictwie jest zakończenie kształcenia obowiązkowego. Uczniowie zdają 
wówczas pierwsze egzaminy państwowe (krajowe egzaminy kwalifikacyjne) i dokonują 
wyboru opcji (akademicka lub zawodowa szkoła średnia II stopnia). 

PODSTAWY PRAWNE I CELE KRAJOWE 

Zgodnie z rozdziałami 8-10 Ustawy o zatrudnieniu i szkoleniu z 1973 r. szkoccy ministrowie 
mają obowiązek zorganizować dla młodzieży usługi związane z karierą zawodową. 

Realizowany Program Doskonałości ma gwarantować, że edukacja lepiej przygotuje 
młodych ludzi do życia poza szkołą. Celem programu jest sprawienie, by uczniowie stali się 
osobami skutecznie uczącymi się, pewnymi siebie jednostkami, odpowiedzialnymi 
obywatelami i skutecznymi współpracownikami. 

Ustawa o Edukacji w Szkocji (z 1996 r.) oraz późniejsza – Edukacja w Szkocji (Dodatkowe 
Wsparcie Nauczania; z 2004 r.) – dotyczą prowadzenia poradnictwa zawodowego 
w kształceniu obowiązkowym.  

„Większy wybór, większe szanse” to kluczowy dokument strategiczny obowiązujący 
w Szkocji, w którym zapisano wizję i środki działania, mające prowadzić do zredukowania 
w regionie liczby osób bezrobotnych w wieku 16-19 lat. Podobny problem jest w Anglii 
i Walii, ale powyższy dokument zawiera wytyczne dla rządu szkockiego i podmiotów 
lokalnych w sprawie pomocy młodym ludziom w odkrywaniu i wykorzystaniu szans 
zatrudnienia, edukacji i szkoleń.  

Zadaniem tej strategii było utworzenie na szczeblu samorządowym partnerstw skupiających 
różne ciała, które aktywnie angażują się w proces redukowania liczby osób bezrobotnych 
i pomaganie młodym ludziom szukającym pracy. w partnerstwach tych uczestniczą 
najważniejsze osoby z samorządów lokalnych, urzędów pracy (Jobcentre Plus), kolegiów 
doszkalających i innych podmiotów prowadzących szkolenia. Włącza się także 
przedstawicieli sektora zdrowotnego i organizacji prowadzących wolontariat. 

Wyzwaniem stojącym przed szkocką gospodarką jest skuteczne wykorzystanie przez 
pracodawców zasobów umiejętności i wysokiego poziomu kwalifikacji, zgodnie 
z opublikowanym ostatnio przez szkocki rząd dokumentem „Umiejętności dla Szkocji – 
strategia zdobywania umiejętności przez całe życie”. Więcej szczegółów można znaleźć 
pod adresem www.scotland.gov.uk/Publications/2007/09/06091114/0. 

Problemem w obrębie rynku pracy i gospodarki Szkocji jest poziom bezrobocia wśród ludzi 
młodych, które od długiego czasu pozostaje na stosunkowo stabilnym poziomie, jednak 
wyższym niż w innych regionach Zjednoczonego Królestwa. Badania, przeprowadzone 
przez Futureskills Scotland, ujawniły, że zdaniem pracodawców młodzi ludzie nie są 
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przygotowani do życia zawodowego i brak im umiejętności przyczyniających się do 
odnoszenia sukcesów w pracy.  

Dla rządu szkockiego oraz rządu Zjednoczonego Królestwa problemem jest wysoki poziom 
bierności ekonomicznej, często na poziomie lokalnym. Dlatego w wytycznych rządowych 
„Zamożność dzięki pracy” starano się połączyć program Umiejętności dla Szkocji 
z przezwyciężaniem bezrobocia i bierności oraz znaleźć sposoby na stawienie czoła 
wyzwaniom. Więcej informacji o kluczowych problemach, z jakimi boryka się szkocki rynek 
pracy i gospodarka, można znaleźć w dokumencie Measuring Progress towards a Smart 
Successful Scotland (Pomiar postępów na drodze ku silnej, odnoszącej sukcesy Szkocji) 
pod adresem www.scotland.gov.uk/Publications/2006/12/19161336/9). 

Szkocka Sieć Szkolnictwa Wyższego na rzecz Szans Zatrudnienia (SHEEN)  

Instytucje szkolnictwa wyższego szukają sposobów na włączenie do oferowanych kursów 
programów, zwiększających możliwości zatrudnienia. w ramach tych działań powstała 
inicjatywa SHEEN realizowana pod auspicjami Szkockiej Rady Finansowania. SHEEN to 
sieć przedstawicieli instytucji szkolnictwa wyższego, której uprawnienia obejmują:  

• wspieranie instytucji we wdrażaniu, monitorowaniu i ocenianiu strategii, mających 
zwiększać szanse zatrudnienia przez stworzenie forum dla instytucjonalnych liderów 
wśród szkockich instytucji szkolnictwa wyższego; 

• pomoc Szkockiej Radzie Finansowania w realizacji opracowanego przez nią planu 
wdrażania nauczania zawodowego;  

• stwarzanie instytucjom szkolnictwa wyższego możliwości omawiania problemów 
i dzielenia się osiągnięciami w tej dziedzinie.  

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej 
www.heacademy.ac.uk/resources/detail/resources/other/web0507_sheen_meetingreport_ja
n_2007. 

PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE 

Ministerstwa obowiązek zapewniania usług zawodowych realizują przez służby Careers 
Scotland (CS). Założone w 2002 r. Careers Scotland odpowiadają za dostarczanie informacji 
i poradnictwa edukacyjnego oraz zawodowego obywatelom w każdym wieku. w chwili 
obecnej CS, wchodzące w skład pracującej od 1 kwietnia 2008 r. Skills Development 
Scotland (nowa instytucja odpowiedzialna za pogłębianie umiejętności), wciąż funkcjonują 
pod dotychczas znaną nazwą. Służby te prowadzą działalność poprzez sieć lokalnych 
placówek oraz interaktywną stronę internetową  

www.careers-scotland.org.uk/home/home.asp. 

Careers Scotland zostały sprawdzone pod kątem modelowych praktyk świadczenia usług 
poradnictwa zawodowego i zwiększania szans zatrudnienia – w tym działań kierowanych 
szczególnie do młodych ludzi. Raport z tych testów zatytułowany Progress and Potential 
(Postęp i potencjał) pokazał, że Careers Scotland mogą stać się światowym liderem w tym 
obszarze. 

Wszystkie szkoły (państwowe i prywatne) mają obowiązek dbać o poradnictwo edukacyjne 
i zawodowe dostosowane potrzeb swoich uczniów. 
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Szkoły współpracują z dostawcami usług i instytucjami wspierającymi poradnictwo 
zawodowe. Przykładem tego rodzaju działań może być Współpraca Szkół i Kolegiów, 
w ramach której uczniowie podlegający obowiązkowi szkolnemu, zazwyczaj w wieku 14 lat 
i starsi, uczęszczają do kolegiów w niepełnym wymiarze czasu lub na elastycznych 
zasadach w celu zdobycia doświadczeń zawodowych. Działania partnerskie obejmują też 
udział wolontariatu, agencji rozwoju młodzieży, sieci służb socjalnych, prywatnych 
podmiotów organizujących szkolenia, pracodawców i organizacji pracodawców, takich jak 
Rady Umiejętności Sektorowych. Działania te różnią się w poszczególnych szkołach.  

PORADNICTWO ZAWODOWE W PROGRAMIE NAUCZANIA 

Poradnictwo zawodowe w programie nauczania zostało ujęte jako Program Doskonałości – 
w rozdziale zatytułowanym Zdrowie i pomyślność zawarty jest wymóg, by młodzi ludzie 
potrafili dokonywać zmian z myślą o przyszłości. 

W poszczególnych szkołach stosowane jest elastyczne podejście mające zapewnić 
realizację celów edukacyjnych. Służą do tego sesje rozwoju społecznego i osobistego oraz 
zaangażowanie różnych podmiotów. Jednocześnie wdrożenie Programu Doskonałości 
mocno osadza poradnictwo zawodowe i edukację zawodową w kontekście zdrowia 
i pomyślności. Jest to wyraz bardzo korzystnej tendencji do włączania kształcenia 
zawodowego do podejścia, które łączy planowanie kariery z umiejętnościami życiowymi 
i perspektywą zatrudnienia poszczególnych osób. 

Careers Scotland współpracują z Learning and Teaching Scotland przy włączaniu 
planowania kariery zawodowej i edukacyjnej do programu nauczania dzięki poradnictwu 
(www.ltscotland.org.uk/curriculumforexcellence/index.asp). 

Rolą, jaką Careers Scotland pełni w poradnictwie zawodowym, jest uświadomienie 
i właściwa interpretacja informacji o rynku pracy – w tym informacji o problemach na rynku 
pracy – w codziennej pracy z klientami w każdym wieku, w tym z młodzieżą. Elementem 
Career Planning Journey (Podróż z Planowaniem Kariery) – narzędzia wspomagającego 
podejmowanie przez poszczególne osoby dobrze uzasadnionych decyzji zawodowych – jest 
lepsze rozumienie okoliczności i świata zawodowego oraz tego, co sprawia, że ludzie sami 
chcą pracować. Podstawowe znaczenie w tym procesie ma znajomość rynku pracy. Strona 
internetowa Careers Scotland zawiera wiele informacji dla ludzi młodych i klientów z innych 
grup wiekowych, w tym o brakach i lukach w zakresie umiejętności. 

Miejsce praktyk w strukturze programu nauczania 

Rządowa strategia „Przedsiębiorczość w edukacji – dążenie do sukcesu” zachęca władze 
samorządowe do organizowania uczniom zajęć z przedsiębiorczości. w ich skład wchodzą 
praktyki – dla uczniów w wieku 14 lat i starszych – prowadzone w ramach programu 
nauczania i kształcenia zawodowego. 

Program nauczania zawiera wiele możliwości realizacji zajęć w ramach kształcenia 
zawodowego. Należy do nich: uczenie się pracy w formie praktyk – dzięki kontaktom 
z pracodawcami i innymi instytucjami poza szkołą; obserwowanie pracy, zajęcia 
z przedsiębiorczości i imprezy tematyczne. Działania te zależą od zakresu kontaktów 
poszczególnych szkół z lokalnymi władzami i partnerstwami. Przedmiot „umiejętności dla 
pracy”, podczas którego wykorzystuje się kontakty z kolegiami i pracodawcami, daje 
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uczniom możliwość zdobycia uznawanych kwalifikacji. Poszczególne szkoły przeznaczają 
na tego typu działania różnią ilość czasu. Wszyscy uczniowie mają możliwość odbycia 
przynajmniej tygodniowej praktyki w III lub IV klasie szkoły średniej, co jest absolutnym 
minimum. 

INNE RODZAJE DZIAŁAŃ I  USŁUG PORADNICZYCH 

Kontakty ze światem zawodowym 

Pracodawcy, organizacje zrzeszające i reprezentujące pracodawców, instytucje szkolnictwa 
wyższego i kształcenia policealnego oraz organizacje branżowe mają różny wkład 
w przekazywanie informacji i doradzanie o dostępnych opcjach, ścieżkach kariery oraz 
zasadach doboru i rekrutacji w ich sektorze. Zasięg, wielkość i rozmiar wkładu zależy od 
takich czynników, jak jakość działań partnerskich, ich czas i koordynacja oraz dostępne 
wsparcie na danym terenie. Organizowane są także regionalne i krajowe targi edukacyjne 
oraz zjazdy zawodowe, umożliwiające młodym ludziom spotkanie się z pracodawcami 
i przedstawicielami innych podmiotów. Ostatnie udoskonalenia miały na celu zorganizowanie 
wirtualnych targów pracy, podczas których instytucje przysyłają informacje dotyczące 
swojego obszaru zawodowego – zgodnie ze zgłaszanymi przez Internet potrzebami 
przyszłych kandydatów szukających szczegółowych informacji.  

Usługi poradnictwa w szkołach 

We wszystkich szkołach (podstawowych i średnich) poradnictwo dla uczniów leży w zakresie 
obowiązków nauczycieli. w szkołach średnich uczniowie otrzymują dodatkową pomoc od 
nauczycieli dysponujących większymi umiejętnościami w zakresie poradnictwa i coachingu 
osobistego. Doradcy zajmują się poradnictwem osobistym, edukacyjnym i zawodowym. 
Spotykają się z poszczególnymi uczniami i pomagają im dokonać wyboru w przejściowych 
momentach toku kształcenia. Organizują także lekcje poświęcone poradnictwu (w ramach 
programu nauczania edukacji społecznej), często z pomocą podmiotów zewnętrznych.  

W wielu szkołach pracownicy odpowiedzialni za poradnictwo współpracują z Careers 
Scotland, dbając, by uczniowie uzyskiwali odpowiednie wsparcie w planowaniu kariery 
zawodowej. Ci sami pracownicy dbają o kontakty z lokalnymi przedsiębiorstwami i innymi 
szkołami. 

We wszystkich przypadkach ostateczną decyzję w sprawie poradnictwa edukacyjnego 
i zawodowego podejmują uczniowie przy pomocy rodziców i nauczycieli/doradców. 

Usługi poradnictwa poza szkołą 

Careers Scotland dostarczają informacji i zajmują się poradnictwem w zakresie rynku pracy 
oraz opcji zawodowych i szkoleniowych. Personel tych służb doradza uczniom w wyborach 
zawodowych i pomaga w realizacji potencjału i planów zawodowych.  

Pracownicy Careers Scotland używają różnych narzędzi, technik i podejść, dbając o to, by 
uczniowie podejmowali dobrze uzasadnione, realistyczne decyzje zawodowe. Narzędzia te 
są dostępne na stronie internetowej Careers Scotland.  
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KWALIFIKACJE DORADCÓW 

Aby uzyskać kwalifikacje z poradnictwa zawodowego, doradcy z Careers Scotland muszą 
ukończyć studia wyższe i kurs podyplomowy lub zdobyć równoważne kwalifikacje. 

Nauczyciele pełniący obowiązki związane z poradnictwem muszą ukończyć szkolenie 
w formie wszechstronnego pakietu wspierania ciągłego rozwoju zawodowego. 

WSPÓŁPRACA MIĘDZY SZKOŁAMI, PRACODAWCAMI, RODZICAMI I 
INNYMI PODMIOTAMI 

Careers Scotland wspierają współpracę szkół, rodziców, pracodawców, organizacji 
pracodawców, instytucji organizujących szkolenia i innych podmiotów, podpisując umowy 
partnerskie, niezbędne w realizacji celów operacyjnych i strategicznych. Działania te są 
monitorowane co roku. 

DOSTĘP DO INFORMACJI NA TEMAT PORADNICTWA ZAWODOWEGO 

Na stronie internetowej Careers Scotland znajdują się informacje o licznych opcjach 
edukacyjnych i dostępnych kwalifikacjach:  

www.careers-scotland.org.uk/Education/Education.asp. 

Strona internetowa Learndirect zawiera informacje o opcjach edukacyjnych: 
www.learndirectscotland.com. 

Strona internetowa SCQF wyjaśnia równoważność akademickich i zawodowych opcji 
edukacyjnych: www.scqf.org.uk. 

Strona internetowa www.planitplus.net zawiera informacje o studiach i szkoleniach 
w środowisku szkolnym, kolegiach i na uniwersytetach oraz w społeczności, a także 
informacje dotyczące zawodów i adresy innych przydatnych stron internetowych. 

Źródła internetowe 

www.careers-scotland.org.uk/Education/Education.asp. 

www.learndirectscotland.com. 

www.scqf.org.uk. 

www.planitplus.net 
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