
Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek 

 

Dlaczego warto wybrać szkołę uczącą zawodu / reż. Paweł Filarski ; scen. Paweł Filarski, 

Grzegorz Karbowski. - Gdańsk : Wytwórnia Filmów Szkoleniowych Synergia, cop. 2015 

(23 min) DVD 2788 

Teraz, gdy kończysz gimnazjum, to moment podjęcia decyzji, która może wpłynąć na resztę 

Twojego życia. To wstęp do dorosłości. To do jakiej szkoły pójdziesz, zadecyduje o tym jak 

długo będziesz się uczyć, kiedy się usamodzielnisz, jaki zawód będziesz wykonywał w przyszłości. 

Możliwości masz wiele. Różnice w każdym rodzaju szkół są dosyć znaczne. Dla kogo więc liceum, 

technikum a dla kogo szkoła zawodowa? 

Jakie są „za” i „przeciw” wyboru liceum, technikum i szkoły zawodowej? Dlaczego warto uczyć się 

w szkole zawodowej? Szkodliwe stereotypy na temat zawodówek. Jak wybrać odpowiednią szkołę 

zawodową dla siebie? Czym charakteryzują się dobre szkoły zawodowe. 
źródło opisu: http://www.synergia.com.pl/?page=view&K=1&PK=2&ID=105 

 

Ja dziś - ja jutro, świadome planowanie życiowej drogi. - Poznań : Wydawnictwo Forum, 

cop. 2010 DVD 1345 

Komplet materiałów dydaktycznych poświęcony problemowi dokonywania właściwych 

wyborów w zakresie pracy i swojej przyszłości. W materiałach zwrócono szczególną uwagę 

na: pierwsze dylematy w karierze uczniowskiej: moje zainteresowania, oczekiwania rodziców, 

a trendy na rynku pracy - jak dokonać właściwego wyboru; mój rozwój - moja sprawa - jak zmotywować 

się do nauki i nie zmarnować swojego talentu; uczeń bez planów i marzeń - przełamywanie trwania 

wbierności. 

 

Kalejdoskop szkół uczących zawodu. - Gdańsk : Wytwórnia Filmów Szkoleniowych 

Synergia, cop. 2015 (50 min) DVD 2787 

Zawiera: Szkoły gastronomiczne ; Szkoły budowlane ; Szkoły rolniczo-ogrodnicze ; Szkoły 

energetyczno-elektroniczne ; Szkoły usługowe ; Szkoły mechaniczne ; Szkoły regionalne (na 

przykładzie szkół morskich i okrętowych). 

Elektryk czy mechatronik? Rolnik czy architekt krajobrazu? Kucharz czy kreator mody? Co jeszcze 

znajduje się w ofercie szkół uczących zawodu? Zanim zdecydujesz się, dokąd iść po gimnazjum, poznaj 

jak najwięcej możliwości. Odwiedź z nami kilka typów szkół. Zobacz i posłuchaj, czego dotyczą lekcje 

teoretyczne i na czym polegają zajęcia praktyczne. Poznaj, jakie predyspozycje i zdolności wymagają 

poszczególne zawody, informacje o rynku pracy, dane na temat perspektyw rozwoju zawodowego. 

Dowiedz się, dlaczego warto wybrać tę czy inną szkołę. 

Film prezentuje siedem typowych rodzajów szkół uczących zawodu: rolniczo-ogrodnicze, 

gastronomiczne, mechaniczne, budowlane, elektryczno-elektroniczne, regionalne. 

Film to pomoc przed jednym z najważniejszych wyborów w życiu. Chcesz mądrze zdecydować 

o początku zawodowej kariery? Chcesz zmienić zawód? Poznaj szkoły zanim wybierzesz jedną z nich. 
źródło opisu: http://www.synergia.com.pl/?page=view&K=1&PK=2&ID=104 

 

Kalejdoskop zawodów : bezpieczeństwo i ochrona. - Gdańsk : Wytwórnia Filmów 

Szkoleniowych Synergia, [2009?] (39 min) DVD 1605 

Filmowa prezentacja zawodów o ustabilizowanym popycie na rynku pracy, tych najchętniej 

wybieranych oraz nowych zawodów z przyszłością. Realizatorzy dają odpowiedzi na pytania: 

Na czym polega praca w danym zawodzie? Jakich predyspozycji zawód ten wymaga? Jakie są 

jego plusy i minusy? Jak i gdzie zdobyć potrzebne wykształcenie? Prezentacja zawodów 

wolna od stereotypów. Prawdziwe miejsca pracy. Rzeczywiste sytuacje. 

Zawiera: Zawód policjant ; Zawód strażak ; Zawód pracownik ochrony ; Zawód strażnik miejski ; Zawód 

prywatny detektyw ; Zawód żołnierz zawodowy ; Zawód celnik ; Zawód pracownik służb specjalnych ; 

Zawód ratownik morski 

 

http://www.synergia.com.pl/?page=view&K=1&PK=2&ID=105
http://www.synergia.com.pl/?page=view&K=1&PK=2&ID=104


Kalejdoskop zawodów : komputery i elektronika. - Gdańsk : Wytwórnia Filmów 

Szkoleniowych Synergia, [2009?] (26 min) DVD 1606 

Filmowa prezentacja zawodów o ustabilizowanym popycie na rynku pracy, tych najchętniej 

wybieranych oraz nowych zawodów z przyszłością. Realizatorzy dają odpowiedzi na pytania: 

Na czym polega praca w danym zawodzie? Jakich predyspozycji zawód ten wymaga? Jakie są 

jego plusy i minusy? Jak i gdzie zdobyć potrzebne wykształcenie? Prezentacja zawodów 

wolna od stereotypów. Prawdziwe miejsca pracy. Rzeczywiste sytuacje. 

Zawiera: Zawód inżynier automatyk ; Zawód technik elektronik ; Zawód monter elektronik ; Zawód 

technik telekomunikacji ; Zawód informatyk i technik komputerowy ; Zawód projektant systemów 

komputerowych ; Zawód webmaster ; Zawód programista ; Zawód administrator baz danych ; Zawód 

administrator systemu. 

 

Kalejdoskop zawodów : kreacja. - Gdańsk : Wytwórnia Filmów Szkoleniowych Synergia, 

[2009?] (42 min) DVD 1607 

Filmowa prezentacja zawodów o ustabilizowanym popycie na rynku pracy, tych najchętniej 

wybieranych oraz nowych zawodów z przyszłością. Realizatorzy dają odpowiedzi na pytania: 

Na czym polega praca w danym zawodzie? Jakich predyspozycji zawód ten wymaga? Jakie są 

jego plusy i minusy? Jak i gdzie zdobyć potrzebne wykształcenie? Prezentacja zawodów 

wolna od stereotypów. Prawdziwe miejsca pracy. Rzeczywiste sytuacje. 

Zawiera: Zawód dziennikarz - reporter ; Zawód redaktor ; Zawód specjalista ds. PR ; Zawód specjalista 

ds. marketingu ; Zawód artysta muzyk ; Zawód artysta plastyk ; Zawód projektant wzornictwa 

przemysłowego ; Zawód projektant mody ; Zawód modelka ; Zawód aktor ; Zawód reżyser ; Zawód 

operator obrazu. 

 

Kalejdoskop zawodów : nauka i edukacja. - Gdańsk : Wytwórnia Filmów Szkoleniowych 

Synergia, [2009?] (37 min) DVD 1608 

Filmowa prezentacja zawodów o ustabilizowanym popycie na rynku pracy, tych najchętniej 

wybieranych oraz nowych zawodów z przyszłością. Realizatorzy dają odpowiedzi na pytania: 

Na czym polega praca w danym zawodzie? Jakich predyspozycji zawód ten wymaga? Jakie są 

jego plusy i minusy? Jak i gdzie zdobyć potrzebne wykształcenie? Prezentacja zawodów 

wolna od stereotypów. Prawdziwe miejsca pracy. Rzeczywiste sytuacje. 

Zawiera: Zawód pracownik naukowy ; Zawód nauczyciel ; Zawód pedagog szkolny ; Zawód 

wychowawca i opiekun ; Zawód bibliotekarz ; Zawód psycholog ; Zawód psychoterapeuta ; Zawód 

socjolog ; Zawód pracownik socjalny ; Zawód archeolog ; Zawód tłumacz. 

 

Kalejdoskop zawodów : prawo i administracja. - Gdańsk : Wytwórnia Filmów 

Szkoleniowych Synergia, [2009?] (31 min) DVD 1609 

Filmowa prezentacja zawodów o ustabilizowanym popycie na rynku pracy, tych najchętniej 

wybieranych oraz nowych zawodów z przyszłością. Realizatorzy dają odpowiedzi na pytania: 

Na czym polega praca w danym zawodzie? Jakich predyspozycji zawód ten wymaga? Jakie są 

jego plusy i minusy? Jak i gdzie zdobyć potrzebne wykształcenie? Prezentacja zawodów 

wolna od stereotypów. Prawdziwe miejsca pracy. Rzeczywiste sytuacje. 

Zawiera: Zawód urzędnik państwowy ; Zawód sędzia ; Zawód prokurator ; Zawód windykator ; Zawód 

radca prawny ; Zawód adwokat ; Zawód polityk ; Zawód urzędnik Unii Europejskiej. 

 

Kalejdoskop zawodów : przemysł i budownictwo. - Gdańsk : Wytwórnia Filmów 

Szkoleniowych Synergia, [2009?] (29 min) DVD 1610 

Filmowa prezentacja zawodów o ustabilizowanym popycie na rynku pracy, tych najchętniej 

wybieranych oraz nowych zawodów z przyszłością. Realizatorzy dają odpowiedzi na pytania: 

Na czym polega praca w danym zawodzie? Jakich predyspozycji zawód ten wymaga? Jakie są 

jego plusy i minusy? Jak i gdzie zdobyć potrzebne wykształcenie? Prezentacja zawodów 

wolna od stereotypów. Prawdziwe miejsca pracy. Rzeczywiste sytuacje. 

Zawiera: Zawód robotnik wykwalifikowany ; Zawód inżynier mechanik ; Zawód technik mechanik ; 

Zawód inżynier materiałowy ; Zawód geodeta ; Zawód konstruktor ; Zawód architekt ; Zawód technik 



architekt ; Zawód kierownik budowy ; Zawód technik budownictwa ; Zawód technik elektryk ; Zawód 

hydraulik. 

 

Kalejdoskop zawodów : rolnictwo i środowisko. - Gdańsk : Wytwórnia Filmów 

Szkoleniowych Synergia, [2009?] (36 min) DVD 1611 

Filmowa prezentacja zawodów o ustabilizowanym popycie na rynku pracy, tych najchętniej 

wybieranych oraz nowych zawodów z przyszłością. Realizatorzy dają odpowiedzi na pytania: 

Na czym polega praca w danym zawodzie? Jakich predyspozycji zawód ten wymaga? Jakie są 

jego plusy i minusy? Jak i gdzie zdobyć potrzebne wykształcenie? Prezentacja zawodów 

wolna od stereotypów. Prawdziwe miejsca pracy. Rzeczywiste sytuacje. 

Zawiera: Zawód rolnik indywidualny ; Zawód specjalista hodowli roślin ; Zawód doradca rolniczy ; 

Zawód leśnik ; Zawód weterynarz ; Zawód inżynier zootechnik ; Zawód ekolog ; Zawód inspektor 

sanitarny.  

 

Kalejdoskop zawodów : służba zdrowia. - Gdańsk : Wytwórnia Filmów Szkoleniowych 

Synergia, [2009?] (32 min) DVD 1612 

Filmowa prezentacja zawodów o ustabilizowanym popycie na rynku pracy, tych najchętniej 

wybieranych oraz nowych zawodów z przyszłością. Realizatorzy dają odpowiedzi na pytania: 

Na czym polega praca w danym zawodzie? Jakich predyspozycji zawód ten wymaga? Jakie są 

jego plusy i minusy? Jak i gdzie zdobyć potrzebne wykształcenie? Prezentacja zawodów 

wolna od stereotypów. Prawdziwe miejsca pracy. Rzeczywiste sytuacje. 

Zawiera: Zawód lekarz ; Zawód pielęgniarka ; Zawód położna ; Zawód analityk medyczny ; Zawód 

dentysta ; Zawód farmaceuta ; Zawód technik farmacji ; Zawód dietetyk ; Zawód fizjoterapeuta ; Zawód 

ratownik medyczny. 

 

Kalejdoskop zawodów : usługi i turystyka. - Gdańsk : Wytwórnia Filmów Szkoleniowych 

Synergia, [2009?] (35 min) DVD 1613 

Filmowa prezentacja zawodów o ustabilizowanym popycie na rynku pracy, tych najchętniej 

wybieranych oraz nowych zawodów z przyszłością. Realizatorzy dają odpowiedzi na pytania: 

Na czym polega praca w danym zawodzie? Jakich predyspozycji zawód ten wymaga? Jakie są 

jego plusy i minusy? Jak i gdzie zdobyć potrzebne wykształcenie? Prezentacja zawodów 

wolna od stereotypów. Prawdziwe miejsca pracy. Rzeczywiste sytuacje. 

Zawiera: Zawód sprzedawca ; Zawód kucharz ; Zawód kelner ; Zawód fryzjer ; Zawód kosmetyk 

i kosmetolog ; Zawód mechanik samochodowy ; Zawód optyk ; Zawód kierowca ; Zawód specjalista ds. 

hotelarstwa ; Zawód organizator turystyki ; Zawód pilot wycieczek ; Zawód przewodnik grup 

turystycznych. 

 

Kalejdoskop zawodów : zarządzanie i finanse. - Gdańsk : Wytwórnia Filmów Szkoleniowych 

Synergia, [2009?] (45 min) DVD 1614 

Filmowa prezentacja zawodów o ustabilizowanym popycie na rynku pracy, tych najchętniej 

wybieranych oraz nowych zawodów z przyszłością. Realizatorzy dają odpowiedzi na pytania: 

Na czym polega praca w danym zawodzie? Jakich predyspozycji zawód ten wymaga? Jakie są 

jego plusy i minusy? Jak i gdzie zdobyć potrzebne wykształcenie? Prezentacja zawodów 

wolna od stereotypów. Prawdziwe miejsca pracy. Rzeczywiste sytuacje. 

Zawiera: Zawód sekretarka ; Zawód asystent ; Zawód pracownik biura ; Zawód key account ; Zawód 

project manager ; Zawód przedstawiciel handlowy ; Zawód doradca finansowy ; Zawód menadżer ; 

Zawód księgowy ; Zawód makler ; Zawód pracownik banku. 

 

Kompetencje miękkie czyli co pracodawcy cenią najbardziej / reż. Paweł Filarski ; scen. 

Paweł Filarski, Paweł Jurek. - Gdańsk : Wytwórnia Filmów Szkoleniowych Synergia, 

cop. 2015 (48 min) DVD 2789 

Kompetencje zawodowe, tak zwane kompetencje miękkie, to wiedza, postawa oraz 

umiejętności pozwalające wykonywać zadania zawodowe na oczekiwanym poziomie. Różne 

stanowiska pracy wymagają różnych kompetencji. O niektórych można powiedzieć, że są szczególnie 



cenione przez pracodawców. Właśnie o pięciu najbardziej poszukiwanych jest ten film: komunikowanie 

się i współdziałanie, planowanie i organizowanie, adaptowanie się do zmian i radzenie sobie ze stresem, 

analizowanie sytuacji i generowanie rozwiązań, nastawienie na działanie i dążenie do rezultatu. 

Film prezentujący najbardziej typowe sytuacje między pracodawcą a praktykantem czy stażystą. To 

omówienie najczęściej popełnianych przez pracowników błędów. To porady na temat kształtowania 

w sobie cech dobrego pracownika i pomoc w przygotowaniu się do pierwszej pracy. Sceny z udziałem 

zawodowych aktorów. Fachowy, naukowy komentarz. Praktyczne porady. 
źródło opisu: http://www.synergia.com.pl/?page=view&K=1&PK=2&ID=103 

 

Od marzeń do kariery : poradnik dla uczniów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych 
/ Małgorzata Rosalska, Anna Wawrzonek. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania 

Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2013 CD 349, 350 

 

Planowanie kariery czyli Jak wybrać zawód. - Gdańsk : Wytwórnia Filmów Szkoleniowych 

Synergia, [2009?] (37 min) DVD 1615 

Czynniki psychologiczne wpływające na wybór zawodu: cechy charakteru, zdolności 

i umiejętności, motywacje, predyspozycje. Sześć typów osobowości i odpowiadające im 

zawody. Czynniki środowiskowe wpływające na wybór zawodu: rodzina, miejsce 

zamieszkania, szkoła, rówieśnicy. Wpływ rozwoju techniki i zmiany stylu życia na rynek 

pracy i powstawanie nowych zawodów. Przewidywane procesy na rynku pracy: wzrost znaczenia 

wykształcenia, wzrost zatrudnienia w sektorze usług. Zawody przyszłości. Etapy wyboru zawodu. 
źródło opisu: http://www.synergia.com.pl/index.php?page=view&K=1&PK=2&ID=27 

 

Poradnictwo zawodowe w gimnazjum : poradnik dla nauczycieli przedmiotu / Katarzyna 

Druczak, Joanna Minta. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej 

i Ustawicznej, 2013 CD 351, 352 

 

 

Rzemiosło. Cz. 2. - Warszawa : Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, cop. 2010 (44 min) 

DVD 2691 
Odkrywanie Tradycji Mazowsza to seria multimedialnych publikacji, opisująca zagadnienia 

związane z tradycją i dziedzictwem kulturowym Mazowsza, wzbogacona zdjęciami i filmami 

narzędzi, budowli, biżuterii oraz warsztatów rzemieślników. 

Tematem części drugiej "Rzemiosła" jest ciesielstwo i budownictwo drewniane, jedne z najciekawszych 

zagadnień związanych z ginącymi zawodami. Dzięki niej możemy poznać zawód i warsztat cieśli oraz 

efekty ich prac, które na przestrzeni wieków stanowiły podstawę rozwoju wsi, a także wielu miast. 
źródło opisu: opakowanie 

 

Szkoła z zawodem / scen. i reż. Dariusz Fedorowicz. - Kraków : Wydawnictwo WAM - 

Studio Inigo, 2015 (ok. 16 min) DVD 2747 

W dzisiejszych czasach każdy z uczniów musi zmierzyć się z niepewnym i trudnym rynkiem 

pracy. Nauczyciele, bazując na zainteresowaniach i zdolnościach swoich podopiecznych, 

mogą odpowiednio ukierunkować ich kroki tak, aby ich wybór zapewnił im w przyszłości 

prace. 

Książka z filmem edukacyjnym "Szkoła z zawodem" pomaga: zrozumieć, czym jest w istocie sukces 

zawodowy; wprowadzić pojęcia związane z umiejętnościami zawodowymi; rozpoznać własne pasje 

i zainteresowania uczniów; odnaleźć możliwość zawodowego wykorzystania własnych umiejętności. 

Film adresowany do nauczycieli i wychowawców dzieci i młodzieży szkół gimnazjalnych i średnich. 

Pomoc dydaktyczna dla nauczycieli, ale także interesujący materiał dla rodziców i wszystkich tych, 

którzy poszukują odpowiedzi na nurtujące problemy codziennego życia. 

źródło opisu: http://e.wydawnictwowam.pl/tyt,73047,Szkola-z-zawodem-dvd.htm 

 

Wybieram szkołę - wybieram zawód / reż. Paweł Filarski ; scen. Paweł Filarski, Paweł 

Jurek, Grzegorz Karbowski. - Gdańsk : Wytwórnia Filmów Szkoleniowych Synergia, [2014] 

(35 min) DVD 2577 

http://www.synergia.com.pl/?page=view&K=1&PK=2&ID=103
http://www.synergia.com.pl/index.php?page=view&K=1&PK=2&ID=27
http://e.wydawnictwowam.pl/tyt,73047,Szkola-z-zawodem-dvd.htm


A Ty wybrałeś już zawód? Wiesz, jaki kierunek kształcenia jest dla Ciebie najlepszy? Większość 

młodych ludzi ma z tym kłopot. Ten film może Ci pomóc. Zachęcamy w nim do poznania samego siebie. 

Co to oznacza? Proponujemy analizę własnych zdolności, zainteresowań, osobowości i systemu wartości. 

Znając siebie łatwiej odkryjesz właściwe dla Ciebie miejsce w świecie dorosłych. Obszary zdolności: 

logiczno-matematyczne, językowe, muzyczne, cielesno-kinestetyczne (ruchowe), wzrokowo-

przestrzenne, społeczne. Typy zainteresowań: przedmioty i urządzenia, ludzie, fakty. Podstawowe cechy 

osobowości: ekstrawersja, sumienność, otwartość na doświadczenia, stabilność emocjonalna, ugodowość. 

Wartości uzyskiwane dzięki pracy: profesjonalizm, władza, bezpieczeństwo, twórczość 

i przedsiębiorczość, styl życia. 

Płyta CD zawiera zestaw kwestionariuszy do samooceny predyspozycji zawodowych, których 

wypełnienie ma na celu pomóc w planowaniu własnej ścieżki zawodowej. Kwestionariusze składają się 

w sumie z kilkudziesięciu pytań dotyczących oceny własnej osobowości, wartości zawodowych, 

zdolności oraz zainteresowań. Kwestionariusze można wypełniać multimedialnie (na komputerze) lub 

tradycyjnie po wydrukowaniu. Interpretacje wyników kwestionariuszy nawiązują do treści filmu. 

źródło opisu: http://www.synergia.com.pl/index.php?page=view&K=1&PK=2&ID=92 

 

Zawód przyszłości : gdzie szukać, jak zdobyć / real. Paweł Filarski, Grzegorz Karbowski, 

Wojciech Ostrowski. - Gdańsk : Synergia, Wytwórnia Filmów Szkoleniowych Synergia, 

[2012] (32 min) DVD 2570, 2786 

Co wpływa na fakt, że jedne zawody znikają a inne mają przed sobą przyszłość? Dlaczego 

powstają nowe zawody? Co to jest zawód przyszłości? Najważniejsze czynniki wpływające na 

rynek pracy: procesy demograficzne, postęp technologiczny, zmiany stylu życia, globalizacja, prawo 

podaży i popytu. Gdzie szukać zawodów przyszłości? Czy wyższe wykształcenie da Ci pewność 

zatrudnienia? Jakie są nowe kierunki kształcenia? Jakie kompetencje pracownika będą niezbędne? Lista 

zawodów przyszłości. 
źródło opisu: http://www.synergia.com.pl/index.php?page=view&K=1&PK=2&ID=77 
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