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 Zostań w domu! 

Doradztwo zawodowe on-line 

w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Głogowie 

Drodzy Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

Zapraszamy do poradni na spotkania zdalne z doradcami 

zawodowymi. Chcemy Wam pomagać i towarzyszyć w wybieraniu  

i planowaniu ścieżek edukacyjno-zawodowych on –line. 

Możecie umawiać się na doradztwo zawodowe telefonicznie pod 

numerem tel. 76 833 32 93  lub 609 826 746. 

Część porad on-line może odbywać się po południu, gdy będziecie już 

po zdalnych lekcjach. 

Stworzyliśmy Wam możliwość wykonywania  Obrazkowego Testu 

Zawodów Achtnicha on–line, łącznie z wydrukowaniem wyników 

badania. Możemy je wspólnie omówić telefonicznie lub na skype.  

Jesteśmy przekonani, że będą to podpowiedzi, które ułatwią podjęcie 

ważnych decyzji życiowych takich jak: wybór szkoły, studiów i drogi 

zawodowej. 

Możemy także analizować z Wami: 

• Wasze zasoby zawodowe 

• Wybór Szkoły ponadpodstawowej 

• Wybrane kierunki studiów 

http://www.pcpppidn.eu/
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• Wybrane uczelnie 

• Zawody i specjalności 

• Potencjalne możliwości pracy itp. 

Zapraszamy także do kontaktu z poradnią Rodziców, którzy chcą 

wspierać swoje dzieci w planowaniu drogi edukacyjno-zawodowej. 

Poniżej zamieszczamy linki stron, które mogą być pomocne. 

• https//www.kierunkistudiów.net/nowe?       

• http://codalejpomaturze.pl/ 

• https://drive.google.com/file/d/ 

• www.mapakarier.org/         /mnóstwo ciekawych informacji o 

zawodach, o zawodach przyszłości-warto zajrzeć/    

• www.uczelnie.info.pl  

• www.kierunki-studiów.info   

                                           Skontaktuj się z nami           

 
Doradcy zawodowi:  

Marzanna Sacewicz  
marzanna.sacewicz@pcpppidn.eu   

 
Martyna Andrusiak  
martyna.andrudiak@pcpppidn.eu  

 

http://www.pcpppidn.eu/
http://codalejpomaturze.pl/
https://drive.google.com/file/d/
http://www.mapakarier.org/
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