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WYDAWNICTWA  ZWARTE : 
 

 

1. JA i mój świat : scenariusze godzin wychowawczych / oprac. Maksymilian Cepiga  

i Ewa  Miśkowiec. – Kraków : Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2011 

(M.in. scenariusz „Jaki zawód wybrać?”) 

Sygnatura: 97105 (Konin) 

2. JAK towarzyszyć uczniom w rozwoju społeczno-zawodowym? : gry szkoleniowe  

i scenariusze zajęć do pracy z młodzieżą / Iwona Kania. – Warszawa : Difin, 2010  

Sygnatura: 92954 (Konin)  

Sygnatura: 36601 (Koło)  

Sygnatura: 46020 (Turek) 

3. MIĘDZY szkołą a rynkiem pracy : doradztwo zawodowe w szkołach zawodowych / 

Małgorzata Rosalska, Anna Wawrzonek. – Warszawa : Difin, 2012. – s. 65-187: 

Scenariusze zajęć  

Sygnatura: 98671, 96006 (Konin)  

Sygnatura: 29097 (Słupca)  

Sygnatura: 46232 (Turek) 

4. PLANOWANIE kariery a interaktywna sieć zawodów : scenariusze zajęć 

warsztatowych w pracy doradców zawodowych / Krystyna Lelińska. – Warszawa: 

Difin, 2016  

Sygnatura: 100225, 100696 (Konin)  

Sygnatura: 38489 (Koło)  

Sygnatura: 30351 (Słupca) 

5. W tę samą stronę : książka dla nauczycieli o wychowaniu i lekcjach wychowawczych / 

Maria Braun-Gałkowska. -Warszawa : Wydawnictwo Krupski i S-ka, 1994 (M.in. 

scenariusz „Wybór zawodu”) 

Sygnatura: 94237, 62542 (Konin) 

Sygnatura: 24916 (Słupca) 

Sygnatura: 33111 – 33112 (Turek) 

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM: 
 

 

6. CZYTAM wędrując ku dorosłości. Scenariusz warsztatów z zakresu doradztwa 

zawodowego z elementami biblioterapii / Wanda Matras-Mastalerz // Biblioterapeuta. - 

2017, nr 4, s. 32-35 

7. DORADZTWO zawodowe: moduł I: poznaję siebie, poznaję swoje mocne strony, 

poznaję swoje zainteresowania: propozycja scenariuszy lekcji wychowawczych  

z obszaru doradztwa edukacyjno-zawodowego o strukturze modułowej dla uczniów 

gimnazjum // Sygnał. – 2017, nr 1, s. 34-40   

8. DORADZTWO zawodowe: moduł II: świat zainteresowań, świat zawodów, świat 

pracy: propozycja scenariuszy lekcji wychowawczych z obszaru doradztwa edukacyjno-
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zawodowego o strukturze modułowej dla uczniów gimnazjum // Sygnał. – 2017, nr 2,  

s. 30-37  

9. DORADZTWO zawodowe: moduł III: całożyciowy rozwój kompetencji: propozycja 

scenariuszy lekcji wychowawczych z obszaru doradztwa edukacyjno-zawodowego  

o strukturze modułowej dla uczniów gimnazjum // Sygnał. – 2017, nr 3, s. 27-33 

10. KAŻDY ma swoje mocne strony / Jolanta Białek // Psychologia w Szkole. -  2005, nr 3,  

s. 115-116 (Scenariusz lekcji wychowawczej dla ostatnich klas szkoły podstawowej, dla 

gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych) 

11. MŁODZIEŻOWY Klub Planowania Rozwoju Zawodowego / A. Kośkiewicz // 

Wychowawca. – 2005, nr 1, s. 16-18 (Scenariusz zajęć) 

12. MOJE umiejętności moją szansą / B. Postek // Twórcza Szkoła. – 2005, nr 8, s. 32-33 

(Scenariusz lekcji wychowawczej dla liceum) 

13. NAUCZYCIEL bibliotekarz jako doradca zawodowy / Joanna Falborska // Biblioteka w 

Szkole. - 2017, nr 1, s. 16-17 (Propozycje lekcji do przeprowadzenia w bibliotece 

szkolnej) 

14. POMYSŁ na siebie i swoje życie / H. Liberska // Psychologia w Szkole. – 2006, nr 2,  

s. 143–147 (Scenariusz zajęć dla szkoły ponadgimnazjalnej) 

15. PRZYGOTOWANIE do wejścia na rynek pracy / Z. Lenart-Pawłowska // Szkoła 

Zawodowa. – 2000, nr 3, s. 23-30 (Konspekt lekcji wychowawczej dla kl. V technikum) 

16. SCENARIUSZ zajęć „Jak skutecznie poszukiwać odpowiedniej pracy” cz. I /                          

B. Ignaczak // Nowa Edukacja Zawodowa. – 2000, nr 1, s. 25-31 

17. SCENARIUSZ zajęć „Jak skutecznie poszukiwać odpowiedniej pracy” cz. II /             

B. Ignaczak // Nowa Edukacja Zawodowa. – 2000, nr 2, s. 35-41 

18. SCENARIUSZ zajęć „Moje atuty zawodowe” dla uczniów gimnazjum i szkół 

ponadgimnazjalnych /Redakcja // Głos Pedagogiczny. – 2009, nr 10, s. 36-37 

19. SCENARIUSZ zajęć „Poznajemy zawody” dla uczniów klas VI szkoły podstawowej  

i uczniów gimnazjum / Redakcja // Głos Pedagogiczny. – 2009, nr 10, s. 34-35 

20. SZTUKA podejmowania decyzji / A. Chaber // Nowa Szkoła. – 1999, nr 6, s. 30-33 

(Ćwiczenia dotyczące sztuki podejmowania decyzji i samopoznania, ważnych przy 

wyborze zawodu, dla szkół ponadpodstawowych) 

21. ZARZĄDZANIE karierą: wyznaczanie celów życiowych: scenariusz zajęć 

bibliotecznych z doradztwa zawodowego dla uczniów gimnazjum i szkoły 

ponadgimnazjalnej / Małgorzata Solecka-Koplin // Biblioteka w Szkole. – 2013, nr 12, 

s. 10-11 


