DORADZTWO ZAWODOWE
ZBIORY MULTIMEDIALNE (wybór)
Pedagogicznej Biblioteki wojewódzkiej w Bielsku-Białej
wszystkie pozycje dostępne w Wydziale Zbiorów Audiowizualnych
1. Poradnictwo zawodowe w gimnazjum: poradnik dla nauczycieli przedmiotu
Sygn. CD 487
CD 488
2. Od marzeń do kariery: poradnik dla uczniów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych
Sygn. CD 482
CD 489
3. Paszport do edukacji
Sygn. DVD 4440
DT 1173
4. Tajemnice Aeropolis: gra edulacyjno-diagnostyczna TalentGame
Sygn. CD 490
CD 491

PORADNICTWO ZAWODOWE W GIMNAZJUM:
poradnik dla nauczycieli przedmiotu

Propozycja dla nauczycieli, którzy mogą inspirować uczniów do myślenia o sobie,
poznawania siebie, gromadzenia informacji o zawodach i ścieżkach edukacyjnych
w kontekście podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych. To propozycja, która może
także zainspirować nauczycieli do włączania tematów z zakresu doradztwa edukacyjnozawodowego do programów realizowanych przez nich przedmiotów.
Sygn. CD 487
CD 488

OD MARZEŃ DO KARIERY: poradnik dla uczniów i absolwentów szkół
ponadgimnazjalnych

Propozycja kierowana przede wszystkim do uczniów i absolwentów szkół
ponadgimnazjalnych, która może być inspiracją do myślenia o sobie, poznawania siebie
i świadomego planowania ścieżek edukacyjnych i zawodowych. To propozycja, która może
także inspirować nauczycieli do włączania programów z zakresu doradztwa edukacyjnozawodowego do programów realizowanych przez nich przedmiotów. Publikacja ta może
również być użyteczna dla rodziców, którzy chcą towarzyszyć i wpierać swoje dzieci w ich
wyborach edukacyjno-zawodowych.
Sygn. CD 482
CD 489
PASZPORT DO EDUKACJI / Justyna Kostuchowska. - Bielsko-Biała : Bielskie
Stowarzyszenie Artystyczne "Teatr Grodzki", 2011. - 1 dysk optyczny DVD-Video (28 min) :
dźw., kolor ; 12 cm. - Zawiera : 1. Wycieczki i imprezy organizowane przez grupy projektu Ogrodzieniec, Żywiec, Radzionkowo, Sławni bielszczanie, Muzeum Literatury i. S.
Reymonta, zajęcia teatralne. 2. Kwiaty z bibułki. 3. Tańce regionalne - prezentacja. 4. Park
Dinozaurów i Park Miniatur. 5. Wieczór poezji. 6. Kabarety - występy

Publikacja powstała w ramach realizacji projektu Paszport do edukacji. Omawia zajęcia
artystyczne – plastyczne, teatralne, taneczne oraz dziennikarskie, przedsiębiorczości,
regionalne, językowe, komputerowe, psychoedukacyjne realizowane w bielskich gimnazjach.
DVD 4440 + DT 1173

TAJEMNICE AEROPOLIS: gra edukacyjno-diagnostyczna TalentGame

Gra eduakcyjno-diagnostyczna dla dzieci w wieku 7-18 lat.
Pozwala młodym ludziom poznać lepiej swoje zainteresowania zawodowe, zawiera również
szereg mini-testów psychologicznych diagnozujących ważne kompetencje i predyspozycje
takie jak: myślenie analityczne, pamięć, wyobraźnia przestrzenna, uwaga, koordyncja
wzrokowo-ruchowa, kompetencje społeczne, zdolności werbalne, wytrzymałość, zdolności
muzyczne. Gra posiada udramatyzowaną fabułę. Gracz wędruje po różnych pozaziemskich
światach tworzących galaktykę Aeropolis w poszukiwaniu swojego ojca, który w
tajemniczych okolicznościach nagle zniknął. Na swojej drodze spotyka wielu ludzi
wykonujących specyficzne zawody, w tym także tzw. Mistrzów będących ucieleśnieniem
sukcesu zawodowego w swojej dziedzinie. Każdy świat ma swoje charakterystyczne cechy,
pojawiają się w nim różne zadania, których wykonanie pozwala „iść dalej”, żeby osiągnąć
ostateczny cel gry.
CD 490
CD 491
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