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Czym jest doradztwo edukacyjno – 
zawodowe? 
• Doradztwo szczególnie w kontekście  poradnictwa całożyciowego, to usługi i 

działalność, których celem jest pomoc jednostkom w każdym wieku, na 
każdym etapie życia w podejmowaniu wyborów edukacyjnych, 
szkoleniowych i zawodowych oraz zarządzaniu karierą zawodową. 

• Z tego typu usług można korzystać w szkołach, uczelniach, instytucjach 
szkoleniowych, w publicznych służbach zatrudnienia, w miejscu pracy, w 
instytucjach pozarządowych i prywatnych. Aktualnie zajęcia z doradztwa 
zawodowego są również obowiązkowym przedmiotem w klasach siódmych i 
ósmych szkół podstawowych. 

• Czynności związane z poradnictwem kariery mogą mieć charakter pracy 
indywidualnej bądź grupowej, przeprowadzanej bezpośrednio z klientem lub 
na odległość (w tym linie pomocy telefonicznej i serwisy internetowe). Usługi 
te obejmują m.in.: pomoc w znalezieniu pracy, staże, praktyki, programy 
pracy na próbę, wolontariat, informację zawodową, narzędzia oceny, 
rozmowy kwalifikacyjne, programy poszukiwania pracy, wsparcie procesu 
przejścia ze szkoły na rynek pracy. 



Uczestnicy procesu doradczego 

Uczeń 

Rodzic 
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zawodowy 

Nauczyciel 



Kiedy wybrać zawód?             wg Eli Ginzberg 

Stadium realizmu – 
rozpoczyna się od 18-go roku 
życia i następują wtedy próby 

wybrania zawodu 

Stadium próby – między 11 a 18 rokiem 
życia, cechuje je żywe 

zainteresowanie możliwościami i 
zdolnościami zawodowymi 

Stadium fantazji – trwa do 11-go roku życia i 
charakteryzuje się wykorzystywaniem ról 

zawodowych w zabawie 



Kto wybiera zawód? 

• Większość młodych ludzi, pytanych o to, kto jest dla nich 
najważniejszym doradcą w wyborze drogi edukacji wskazuje na 
rodziców, następnie na kolegów i nauczycieli.  

• Dziecko wybiera zawód na podstawie potrzeb, zainteresowań, 
umiejętności, wartości oraz dostępnych możliwości.  

• Rodzice, doradca zawodowy i nauczyciele mają za zadanie 
pomóc dziecku w zdiagnozowaniu tych czynników i podjęciu 
decyzji w sprawie wyboru dalszej ścieżki edukacji.  

 



Rodzice 

To Państwo jesteście głównym filarem wsparcia dla swoich dzieci.  

• należy poruszyć kwestię uświadomienia młodym ludziom 
funkcjonowania doradztwa zawodowego i faktu, że jest ono im 
potrzebne 

• Niestety zdarza się tak, że uczniowie nie mają żadnego wpływu 
na wybór dalszej drogi edukacji. Podporządkowanie swoich 
wyborów zawodowych rodzicom oraz brak odpowiednich 
rozwiązań strukturalnych w zakresie doradztwa prowadzi do 
reprodukcji bezradności i nieumiejętności funkcjonowania przez 
młodych ludzi na rynku pracy. 

 



Koledzy 

• Ogromny wpływ na wybory szkoły czy przyszłego zawodu, ma 
również grupa rówieśnicza, znajomi i koledzy młodego 
człowieka. I tutaj jednoznacznie jest to oceniane jako zjawisko 
negatywne, bowiem to, co wybiera kolega, koleżanka może nie 
odpowiadać uzdolnieniom i predyspozycjom innego młodego 
człowieka. 



Inne czynniki 

• O wyborze szkoły lub zawodu decydować mogą również 
zainteresowania młodego człowieka.  

• Dużą rolę ogrywa moda na dany kierunek w określonym 
czasie(zarobki w zawodzie, prestiż), za czym nie idą żadne 
kalkulacje młodego człowieka, czy np. będzie mu to w 
przyszłości odpowiadało.  

• Czasem o wyborze szkoły czy zawodu decyduje po prostu 
przypadek. 

• Istotnym czynnikiem wyboru jest również sytuacja finansowa 
rodziny czy tradycje rodzinne. 

 



Doradca zawodowy i nauczyciel 

• Głównym źródłem informacji, z którego uczniowie powinni 
czerpać wiedzę na temat określonych szkół i zawodów, w 
których mogliby się kształcić w bliższej lub dalszej przyszłości, jest 
osoba doradcy zawodowego. 

• Bardzo często to nauczyciele swoją postawą zachęcają bądź 
zniechęcają do wykonywania danego zawodu 

• Uczniowie, którzy mieli styczność z doradcą i tematem  
doradztwa zawodowego, chcą ten kontakt rozszerzać i rozwijać. 

 

 

 



Skąd brać wiedzę o edukacji i 
zawodach w Polsce? 

• Doradca zawodowy i nauczyciele w szkole 

• Internet 

• Spotkania z pracodawcami, przedstawicielami zawodów 

• Drzwi otwarte szkół, akcje promocyjne szkół 

• Targi pracy, targi edukacyjne 

• Informatory szkół 

• Rodzice 



Ciekawe strony 

• Wyszukiwarka opisów zawodu wraz z wymaganymi 
kwalifikacjami i charakterystyką pracy: www.psz.praca.gov.pl 

• Filmy o zawodach: www.wybieramyzawod.pl/filmy  

• Test predyspozycji zawodowych on-line: www.zawodowe.info  

• Informacje o szkolnictwie wyższym, wyszukiwarka kierunków 
studiów na podstawie wybranych przedmiotów na maturze: 
www.perspektywy.pl/portal  

• Barometr zawodów, porównywarka zapotrzebowania na 
poszczególne zawody na wybranym obszarze: 
www.barometrzawodow.pl  

 

http://www.psz.praca.gov.pl/
http://www.wybieramyzawod.pl/filmy
http://www.zawodowe.info/
http://www.perspektywy.pl/portal
http://www.barometrzawodow.pl/


Gdzie ci specjaliści? (źródło: Barometr zawodów – powiat 

toruński) 

Zawody deficytowe 

• Piekarze  

• Pielęgniarki i położne (pracownicy 
medyczni) 

• Pracownicy ds. rachunkowości i 
księgowości  

• Projektanci i administratorzy baz danych, 
programiści 

• Spawacze, ślusarze, tokarze 

• Pracownicy z sektorów budownictwa i 
elektryki 

• Kierowcy 

 

 

Zawody nadwyżkowe 

• Biolodzy, biotechnolodzy, biochemicy 

• Ekonomiści  

• Specjaliści administracji publicznej 

• Specjaliści ds. PR, reklamy, marketingu i sprzedaży 

• Specjaliści technologii żywności i żywienia 

• Pedagodzy 

• Pracownicy biurowi 

• Pracownicy obsługi turystycznej  

• Pracownicy ds. ochrony środowiska i bhp 

• Pracownicy po studiach humanistycznych 



Szkolnictwo w Polsce do 2019 



Szkolnictwo w Polsce od 2019 



Dziękuję za uwagę! 
Samych dobrych wyborów   


