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Polecamy przydatne, ciekawe i  aktualne materiały dla uczniów  

z zakresu doradztwo zawodowego 

 
 

1. Studenckie know-how dla maturzystów (Edunews) 

ALEKSANDRA SKORŻYŃSKA  09-05-2020 
https://edunews.pl/narzedzia-i-projekty/projekty-
edukacyjne/5032-studenckie-know-how-dla-maturzystow 

W tym roku maturzyści są w wyjątkowo trudnej i stresującej sytuacji – 
w niepewności czekali na datę matur,  a teraz czekają na informacje o rekrutacji na 
studia. Ze względu na zamknięte uczelnie nie mają szansy wziąć udziału w dniach 
otwartych i dowiedzieć się więcej o swoich wymarzonych studiach. 

Studenci - wolontariusze PROJEKTORa wychodzą z pomocą - spotkają się 
z maturzystami on-line i opowiedzą o kierunkach studiów, uczelniach, ale także o różnych 
rozwojowych projektach, w których biorą udział, polecą wartościowe miejsca studenckich 
spotkań i odpowiedzą na nurtujące maturzystów pytania. Mamy nadzieję, że dzięki temu 
maturzyści otrzymają trochę wsparcia w trudnych czasach, dowiedzą się więcej o studiowaniu 
(i to z pierwszej ręki) a w efekcie świadomie i trafnie wybiorą dalszą drogę swojego życia. 

Spotkania w formie live'ów w grupie na Facebooku będą odbywały się w środy i piątki. 
Startujemy 15 maja br. i akcja potrwa do 26 czerwca br. O szczegółach będziemy informować 
maturzystów na bieżąco na wydarzeniu: 

https://www.facebook.com/events/233351071322353/ 

Nie wiesz jaką uczelnię wybrać? Jaki kierunek będzie dla Ciebie najlepszy? Czy Twój 
wymarzony kierunek lub uczelnia spełnią Twoje oczekiwania? Dołącz do grupy i spotkaj się 
ze studentami z całej Polski. Dołącz do dedykowanej maturzystkom i maturzystom grupy na 
Facebooku, w której będą realizowane spotkania ze studentami w formie live’ów:  

https://www.facebook.com/groups/2732732966994591/?epa=SEARCH_BOX 

 (Źródło: Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości) 

 



2. Skąd czerpać wiedzę o zawodach? Polecamy 10 kanałów na YouTube 
i 3 podcasty (Mapa Karier Blog )  Jadwiga Stach, 08.05.2020 

Internet to miejsce, w którym można znaleźć mnóstwo ciekawych, inspirujących 

informacji o bardziej i mniej znanych zawodach. Kanały na YouTube i podcasty są 

prawdziwą kopalnią wiedzy, podaną w różnej formie. Które warto obserwować? Wybraliśmy 

dla Was te, które naszym zdaniem są najciekawsze, i z których sami korzystamy. 

 
https://mapakarier.org/blog/article/38/skad-czerpac-wiedze-o-zawodach-polecamy-10-
kanalow-na-youtube-i-3-podcasty 
 

3. „Wirusoodporne” kierunki studiów, które w przyszłości pozwolą na 
pracę zdalną 

 
        Na znaczeniu zyskują kierunki studiów, które w przyszłości pozwolą na pracę 
zdalną, w zawodach kluczowych dla biznesu i gospodarki, rozwijają kompetencje 
przyszłości oraz pozwalają zdobyć twardą wiedzę i praktyczne umiejętności – wskazuje 
Joanna Koper, ekspertka edukacyjna z Perspektywy Women in Tech.  

Eksperci Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” rekomendują 10 „wirusoodpornych” 
kierunków technicznych i ścisłych, które łączą ścisłą wiedzę z praktyką. 

– Stworzyłam ideę kierunków „wirusoodpornych”, opierając ją na czterech czynnikach. 
To kierunki dające nam możliwość pracy zdalnej, która siłą rzeczy stała się naturalnym 
trybem, w którym funkcjonujemy. Drugi czynnik to ich znaczenie dla biznesu, czyli czy dany 
kierunek daje takie ścieżki i role zawodowe, które pozwalają nam funkcjonować nawet 
w czasie globalnej pandemii – wskazuje w rozmowie z agencją Newseria Biznes Joanna 
Koper, ekspertka edukacyjna z Perspektywy Women in Tech. 

Obecnie, jak wynika z szacunków Antal, blisko 2,5 mln Polaków jest zatrudnionych 
w branżach, które pozwalają na pracę zdalną. Ich liczba jednak stopniowo się zmienia, 
ponieważ w obliczu pandemii wiele osób, które wcześniej nie miały możliwości pracy 
z domu, obecnie pracuje zdalnie. Dla osób dopiero myślących o przyszłości kluczowy jest 
wybór takich kierunków, które dadzą większe szanse na pracę niezależnie od sytuacji 
kryzysowych i pozwalają nabyć kompetencje przyszłości. 

– To umiejętność elastycznego myślenia, szybkiego uczenia i oduczania się, krytycznego 
myślenia czy zarządzania projektami. A czwarty czynnik w „wirusoodporności” kierunków 
stanowią tzw. twarda wiedza i kompetencje transferowalne, czyli czy dany kierunek daje na 
tyle konkretne umiejętności, że absolwent jest w stanie je od razu wykorzystać na rynku pracy, 
bez względu na obraną ścieżkę – wymienia ekspertka. 

Eksperci Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” rekomendują top 10 
„wirusoodpornych” kierunków technicznych i ścisłych. Na liście znalazły się: kierunki 
informatyczne, cyberbezpieczeństwo, teleinformatyka, elektronika i telekomunikacja, 
inżynieria biomedyczna, inżynieria i analiza danych, matematyka i statystyka, 
modelowanie matematyczne i analiza danych, mikroelektronika w technice i medycynie 



oraz bioinformatyka i biologia systemów. Z drugiej jednak strony, jak zauważa Joanna 
Koper, kierunek studiów nie jest tożsamy z zawodem, dlatego pandemia koronawirusa choć 
może, to nie musi wpłynąć na popularność danych kierunków. 

- Niektóre kierunki zyskują na znaczeniu, np. te związane z C-STEM, czyli inżynieryjne, ścisłe, 
technologiczne, ale także takie, które rozwijają kompetencje cyfrowe, ale jednocześnie 
pozwalają pracować z ludźmi. Takim przykładem jest user experience design, bo w tym 
kierunku bardzo dobrze odnajdują się tzw. humaniści i jest on też jednocześnie bardzo 
technologiczny – ocenia ekspertka edukacyjna... 

- Internet rzeczy jest stosunkowo nowym kierunkiem, ale na uniwersytetach zagranicznych jest 
już coraz bardziej popularny. Przyszłościowe są kierunki związane z projektowaniem 
i architekturą  infrastruktur, czyli właśnie user experience design, wszystkie kierunki związane 
z połączeniem medycyny i technologii. Teraz widzimy, jak mocno rozwijają się telemedycyna, 
bioinformatyka, medycyna w informatyce. To kierunki, na które warto teraz zwrócić uwagę – 
radzi Joanna Koper. 

https://www.pulshr.pl/edukacja/wirusoodporne-kierunki-studiow-ktore-w-przyszlosci-
pozwolą na pracę zdalną 
 
     4.    Kto może pracować z domu? (scenariusz zajęc online)  
 

Szukasz pomysłu na angażującą lekcję doradztwa zawodowego lub godzinę wychowawczą 

online? Poznaj scenariusz zajęć na odległość, w którym wspólnie z uczniami przyjrzycie się 

pracy zdalnej przez pryzmat różnorodnych ścieżek kariery oraz przeanalizujecie wady i zalety 

tej formy pracy. https://mapakarier.org/blog/ 

 

5. Rola doradców zawodowych w systemie edukacji w czasach pandemii  

Zbigniew Kozański  19.05.2020   https://pppdm.edu.lodz.pl/ 

Polecają: 

Zbigniew Kozański, Magdalena Drab 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna 
dla Młodzieży w Łodzi 

https://pppdm.edu.lodz.pl/ 

 



 

 

 

 


