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19-21.10.2020 – XII KONFERENCJA „MAŁOPOLSKA 
OTWARTA NA WIEDZĘ”

• Organizator: Wojewódzki Urząd Pracy

• Tegorocznym tematem konferencji były „Wyzwania świata online – społeczeństwo, edukacja, rynek pracy”.

• Ze względów epidemiologicznych konferencja odbyła się w formule online.

• Prelegentami konferencji byli m.in.:

• Tomasz Klekowski, ekspert ds. transformacji cyfrowej, członek Rady Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości,
do 2018 roku w firmie Intel odpowiadał za rozwój i marketing technologii Data Center i Internetu Rzeczy w
regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki;

• Magdalena Sękowska, Dyrektor Kliniki Uniwersytetu SWPS, psycholog, psychoterapeuta, trener, coach;

• Steven Bainbridge, ekspert ds. Polityki kształcenia zawodowego w Europejskim Centrum Rozwoju Kształcenia
Zawodowego (Cedefop).



19-23.10.2020 – OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY: 
„PASJA, PROFESJA, POWOŁANIE”.

• Organizator: Wojewódzki Urząd Pracy

• „Rodzic wspiera – dziecko wybiera” czy „Kobieta sukcesu - pasja i kariera w jednym, czyli 

jak osiągnąć sukces zawodowy” – to tylko wybrane tematy krótkich warsztatów, z których 

można było skorzystać w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w Małopolsce.

• Teleporady, konsultacje i spotkania online to kolejna część propozycji. Organizatorzy 

przygotowali różnorodną ofertę m.in.: 

• Dla młodzieży: „Zaprojektuj własną drogę zawodową i osiągnij sukces”, 

• Dla osób po 50. roku życia: „Kariera nie zna granic”, 

• Dla wszystkich chętnych: „Tydzień z informacją ‚Informacja siłą dobrego wyboru’".



22 - 25.10.2020 – 24. MIĘDZYNARODOWE TARGI 
KSIĄŻKI

• Organizator: Expo Kraków

• Miejsce: EXPO Kraków

• Międzynarodowe targi książki w Krakowie to największe literackie święto w Polsce. Niepowtarzalna atmosfera przyciąga do Krakowa rokrocznie
około 68 tysięcy czytelników.

• „To nie my mówimy słowa, lecz słowa nas mówią.” - te słowa Witolda Gombrowicza były mottem tegorocznej edycji Międzynarodowych Targów
Książki w Krakowie.

• Wydarzenie to jest także platformą spotkań dla przedstawicieli branży wydawniczo-księgarskiej, ułatwiającą nawiązywanie nowych biznesowych
relacji.

• Targom towarzyszyła także duża liczba konkursów, w tym ten najważniejszy – Konkurs o Nagrodę im. Jana Długosza, nagradzający dzieła wybitne
z dziedziny szeroko rozumianej humanistyki.

• Organizator udostępnił także przestrzeń dla ilustratorów w celu ułatwienia im nawiązania współpracy z wydawnictwami.



22.01 – 04.02.2021 -XIX STYCZNIOWE TARGI SZKÓŁ 
ZAWODOWYCH W MELIORKU

• W dniach od 22 stycznia do 4 lutego, w godzinach 16:00 -18:00 uczennice i uczniowie klasy VIII szkoły 

podstawowej mogli umówić się na bezpłatną, indywidualną konsultację z doradcą zawodowym w formie 

on-line lub na terenie poradni.

• Celem konsultacji było wsparcie uczennic i uczniów klasy ósmej szkoły podstawowej w procesie 

podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych.

• Po konsultacji z doradcą zawodowym uczniowie mogli łatwiej podjąć decyzję o wyborze szkoły 

ponadpodstawowej.



15-16.03.2021 – TARGI PRACY AGH

• Organizator: Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

• Miejsce: online

• Targi odbyły się w nowej formule, obejmującej wirtualne rozmowy, czaty, webinaria, prezentacje i konkursy online

• Organizatorzy jak co roku pragnęli dać szansę rozwoju zawodowego studentom i absolwentom AGH oraz spełnić oczekiwania
pracodawców poszukujących dobrze wykształconych młodych pracowników, umożliwiając im bezpośredni kontakt niezależnie od
obecnych ograniczeń.

• Targi oferowały:

• wirtualne stoiska pracodawców z możliwością rozmowy video oraz na czacie;

• kilkadziesiąt warsztatów tematycznych prowadzonych przez praktyków z firm;

• katalog z opisem oferty rekrutacyjnej;

• prezentacje wybranych firm transmitowane na żywo;

• pokoje do konsultacji zawodowych oraz CV w języku polskim i angielskim.



24-25.03.2021 – JOBICON ONLINE

• Organizator: pracuj.pl

• Atrakcje:

• Bezpłatne konsultacje CV i symulacje rozmów kwalifikacyjnych,

• Indywidualne rozmowy online z przedstawicielami najlepszych 

pracodawców,

• Dostęp do specjalnych ofert pracy ponad 100 wystawców,

• Warsztaty, webinary, spotkania ze znanymi gośćmi (Radek 

Kotarski, Jasiek Mela, Magda Gessler, newonce radio, Kamila 

Kalińczak, Klub Komediowy).



7-14.04.2021 – I MAŁOPOLSKI KONGRES SZKOLNEGO 
DORADZTWA ZAWODOWEGO

• Organizator: Wojewódzki Urząd Pracy oraz Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

• Kongres odbył się w formie zdalnej w dniach od 7 do 14 kwietnia. 

• Wydarzenie było skierowane do dyrektorów szkół i placówek, nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji 
wczesnoszkolnej, nauczycieli szkół branżowych oraz doradców zawodowych i nauczycieli, którym zlecono zadania z zakresu 
doradztwa zawodowego.

• W programie wydarzenia przewidziano m. in. następujące tematy:

• Robotyzacja i automatyzacja, czyli o wpływie nowych technologii na rynek pracy - webinarium z pokazem robotów firmy 
ASTOR,

• Pracownik przyszłości - oczekiwania rynku pracy – moduł dedykowany dyrektorom szkół i placówek,

• Realizacja zadań z zakresu doradztwa zawodowego w szkole, czyli czego dyrektor szkoły wymagać powinien od pracowników,

• Matematyka u cukiernika, czyli zabawy edukacyjne dla przedszkolaków,

• Kompetencje przyszłości - aktualne i prognozowane trendy,

• Elektroniczne portfolio, czyli refleksja o tym, czego się nauczyliśmy,

• Branża medyczna – nieoczywiste kompetencje w nieoczywistych profesjach,

• Rynek pracy w Małopolsce,

• Kierunki zmian w szkolnym doradztwie zawodowym (szkoła branżowa i technikum) w kontekście współczesnego rynku pracy.



12-16.04.2021 – TARGI PRACY UJ

• Organizator: Uniwersytet Jagielloński

• Miejsce: online

• W kolejnej edycji Targów Pracy wzięło udział 1214 uczestników. Studenci i absolwenci UJ mieli okazję spotkać się z przedstawicielami firm,
instytucji i jednostek UJ. Ze względu na sytuację związaną z pandemią wszystkie spotkania odbywały się w formie online.

• W wydarzeniu uczestniczyli znakomici eksperci, którzy przekazali słuchaczom mnóstwo informacji dotyczących rekrutacji, możliwości
rozwoju, przedstawili także oferty pracy, praktyk i staży. Uczestnicy mieli również okazję do zapoznania się z tematami dotyczącymi
przedsiębiorczości, międzynarodowych programów rekrutacyjnych czy poznania sposobów budowania własnej marki w
najpopularniejszym portalu dla profesjonalistów świata biznesu i nauki, czyli w serwisie LinkedIn.



12-16.04.2021 – KRAKOWSKI TYDZIEŃ ZAWODOWCÓW
• W ramach wydarzenia w dniach 12-16 kwietnia odbyło się kilkaset inicjatyw: 

prezentacji, spotkań, warsztatów i konkursów, przygotowanych przez szkoły 
techniczne i branżowe z myślą o uczniach i uczennicach, którzy w majowej 
rekrutacji podjęli decyzję o dalszej ścieżce kształcenia.

• Wybór szkoły ponadpodstawowej to trudne i odpowiedzialne zadanie, ponieważ 
w dużej mierze zależy od niego przyszłość zawodowa młodych ludzi. Aby pomóc 
uczniom i rodzicom w podjęciu tej ważnej decyzji, miasto już od siedmiu lat 
organizuje Krakowski Tydzień Zawodowców. To doskonała okazja, by uaktualnić 
wiedzę o ofercie kształcenia zawodowego, która w Krakowie z roku na rok 
poszerza się i dopasowuje do wymagań rynku pracy.

• Inicjatywie tej tradycyjnie towarzyszą „soboty otwarte” – w tym roku to 29 maja –
podczas których we wszystkich samorządowych szkołach technicznych dostępni 
są m.in. doradcy zawodowi, służący pomocą w ocenie predyspozycji młodzieży do 
wykonywania konkretnego zawodu.

• Ze względu na pandemię większość wydarzeń zaplanowana została w formule 
online. 



8.06.2021 – MAŁOPOLSKI DZIEŃ UCZENIA SIĘ

• Organizator: Wojewódzki Urząd Pracy

• Miejsce: online

• Do tej pory wydarzenie to składało się z różnych form szkoleń, spotkań, imprez plenerowych związanych z
rozwojem osobistym i zawodowym. Jednak w obecnych czasach, kiedy dostęp do wiedzy jest praktycznie
nieograniczony – uczenie się przez filmy czy podcasty jest czymś naturalnym, organizator zmienił formułę
wydarzenia.

• W tym roku motywem przewodnim MDU było hasło: „Postaw na rozwój – zaprojektuj swoją przyszłość
zawodową”.

• WUP przygotował krótkie filmy i bannery które zostały udostępnione wszystkim zainteresowanym uczestnictwem
w akcji.



9.06.2021 – MICROSOFT EDUDAY 2021

• Microsoft EduDay to coroczne wydarzenie dla edukacji, w czasie którego 

prezentowane są inspiracje i dobre praktyki z Polski i świata. 

• W czasie wydarzenia przekazano praktyczne wskazówki wykorzystania 

nowoczesnej technologii. Pokazano jak wpływa ona na zarządzanie szkołą, 

proces dydaktyczny, współpracę pedagogów, budowanie społeczności szkolnej 

i realizację projektów. 

• Wydarzenie odbyło się on-line na platformie Microsoft Teams Live Events.

• Było ono transmitowane z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdyni -

Microsoft Showcase School, która na co dzień wykorzystuje technologię 

Microsoft w każdym obszarze swojego działania. 

• Gościem specjalnym wydarzenia był dziennikarz Marcin Prokop.



10-11.06.2021 ORAZ 14.06.2021 – FESTIWAL ZAWODÓW

• Organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

• Miejsce: online

• Festiwal Zawodów to wydarzenie będące zwieńczeniem działań prowadzonych w zakresie doradztwa zawodowego dla uczniów szkół podstawowych w
całym województwie małopolskim. Przedsięwzięcie to jest organizowane od 2013 r. we współpracy ze szkołami, a także przedsiębiorcami w ramach
projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

• Formuła Festiwalu miała charakter branżowy i polegała na prezentacji zawodów, w których kształcą szkoły zawodowe oraz szkoły wyższe. Prezentacje
uzupełniały przedstawiane przez małopolskich przedsiębiorców możliwości zatrudnienia w danym zawodzie. Festiwal, na przestrzeni lat, stał się
ważnym miejscem spotkań uczniów, podejmujących decyzję o wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej na poziomie szkoły ponadpodstawowej i często
także o wstępnym wyborze zawodu, jaki będą wykonywać w życiu.

• Z uwagi na sytuację epidemiczną Festiwal Zawodów w roku 2021 odbył się w zupełnie nowej formule on-line: Studia Zawodów, Studia Medycznego
oraz spotkań z przedsiębiorcami.



„MÓJ ŚWIADOMY WYBÓR” – PROGRAM DORADZTWA 
ZAWODOWEGO DLA SZKÓŁ

• Organizator: Grodzki Urząd Pracy

• Celem programu skierowanego do krakowskich szkół

ponadpodstawowych było przygotowanie uczniów branżówek, techników

i liceów do planowania kariery zawodowej w oparciu o własne zasoby i

analizę informacji na temat rynku pracy i systemu edukacji. Udział w

programie był bezpłatny.

• Program „Mój świadomy wybór” przygotowywał młodzież do

podejmowania samodzielnych i przemyślanych decyzji dotyczących

wyboru dalszej drogi kształcenia.

• Ze względu na obowiązujące obostrzenia sanitarne spotkania z młodzieżą

odbywały się w formie webinariów za pośrednictwem platformy

internetowej.

• Podczas zajęć doradcy zawodowi poruszali takie tematy, jak samoocena

uczestników, praktyczne wykorzystanie pozyskanej wiedzy.



PROGRAM „POZNAJĘ, DOŚWIADCZAM, WYBIERAM… 
- WĘDRÓWKA PO ŚWIECIE ZAWODÓW”

• Organizator: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa

• Krakowskie przedszkola realizowały pilotaż programu „Poznaję, doświadczam,
wybieram… - wędrówka po świecie zawodów”. W jego ramach, nauczyciele z
krakowskich przedszkoli oraz szkół branżowych i technicznych wspólnie podjęli
inicjatywę opracowania zbioru scenariuszy zajęć.

• Głównym celem zadania było zaprojektowanie na terenie przedszkola takich działań,
które właściwie przygotują dzieci do wizyty studyjnej w poszczególnych szkołach
branżowych i technicznych. Dzięki zaangażowaniu nauczycieli opracowano broszurę
zawierającą dziewięć propozycji zajęć wprowadzających dziecko w jakże interesujący
świat preorientacji zawodowej.

• Publikacja stała się doskonałym kompendium wiedzy promującej krakowskie szkoły
branżowe i techniczne, które swoją otwartością zachęcają do szeroko rozumianej
współpracy z przedszkolami.

• Broszura dostępna do pobrania pod linkiem: 
https://portaledukacyjny.krakow.pl/zalacznik/391112

https://portaledukacyjny.krakow.pl/zalacznik/391112


E- INFORMATOR „OFERTA EDUKACYJNA LICEÓW 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKÓW I 

BRANŻOWYCH SZKÓŁ I STOPNIA W KRAKOWIE”
• Krakowska Szkoła Doradztwa Zawodowego przygotowała e-informator dla 

uczniów, rodziców i nauczycieli dotyczący oferty edukacyjnej krakowskich 
szkół.

• W tym darmowym informatorze znajdują się krakowskie szkoły pogrupowane 
według dzielnic.

• Zainteresowani znajdą tam informacje dotyczące szkół takie, jak:

• Adres szkoły

• Planowane oddziały klas pierwszych danej szkoły

• Średnie wyniki matur osiągane przez jej uczniów

• Atuty danej szkoły

• Lista zajęć pozalekcyjnych oferowanych przez szkołę

Informator można znaleźć pod linkiem: 
https://portaledukacyjny.krakow.pl/zalacznik/387745

https://portaledukacyjny.krakow.pl/zalacznik/387745


PORADNIK DLA ÓSMOKLASISTY CZYLI JAK WYBRAĆ 
WYMARZONĄ SZKOŁĘ PONADPODSTAWOWĄ I 

PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO REKRUTACJI

• Poradnik przygotowany przez Krakowską Szkołę Doradztwa Zawodowego ma na celu wsparcie rodziców i 

pomoc uczniom w podjęciu decyzji edukacyjno – zawodowej.

• W poradniku znajdują się najważniejsze informacje na temat ścieżek kształcenia.

• Uczeń znajdzie tu porady na co ma zwrócić uwagę przy wyborze szkoły ponadpostawowej.

• Znajdują się tam również informacje na temat sposobu rekrutacji z datami oraz przydatne wskazówki jak 

tę rekrutację pomyślnie przejść.

Poradnik można znaleźć pod linkiem: https://portaledukacyjny.krakow.pl/zalacznik/385144

https://portaledukacyjny.krakow.pl/zalacznik/385144


DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ.

Katarzyna Ziętara


