
 

DORADZTWO ZAWODOWE – KLASA VII 

LEKCJA 1 

Temat: Doradztwo zawodowe – co to takiego? 

Pierwsze zajęcia to czas rozmowy, poznawania się i oswojenia z tematem, który będzie Wam 

towarzyszył przez cały cykl zajęć. Rozpocznijmy zatem od rozszyfrowania tego nieco 

tajemniczego pojęcia, jakim jest doradztwo zawodowe. 

Jakie skojarzenia przychodzą Wam do głowy gdy słyszycie słowo „doradztwo zawodowe”?  

Jak sądzicie, dlaczego doradztwo zawodowe jest ważne? Po co jest doradca zawodowy w 

szkole? 

Udało się? To teraz czas na teorię ode mnie.  

Doradztwo zawodowe jest procesem pomagania ludziom w osiągnięciu lepszego 

zrozumienia siebie samego w odniesieniu do rodzaju pracy i środowiska pracy, w odniesieniu 

do wyboru właściwego zawodu, zmiany zatrudnienia oraz właściwego dostosowania 

zawodowego (Augustyn Bańka). 

Doradztwo zawodowe nie jest ograniczone do jakiejś szczególnej grupy wiekowej lub 

zawodowej, swym zasięgiem obejmuje każdą osobę w dowolnym wieku.  

Najczęściej osobami radzącymi się w sprawach zawodowych są: 

1. młodzi ludzie, którzy nie wiedzą jaki zawód wybrać, jaki zawód jest dla nich 

najodpowiedniejszy, 

2. dorośli pracownicy, którzy muszą zmienić lub dostosować się do nowych zajęć ze 

względu na grożące im bezrobocie z powodu zwolnień grupowych, przebranżowienia, 

postępu technicznego lub z przyczyn osobistych, 

3. kobiety, pragnące powrócić do pracy po dłuższej nieobecności (spowodowanej np. 

opieką nad dziećmi) 

4. bezrobotni pozostający przez dłuższy czas na zasiłku, których kwalifikacje nie dają im 

wielkich szans znalezienia pracy ani przed upływem, ani krótko po upływie okresu 

uprawnień do pobierania zasiłku. 

Do głównych zadań doradcy zawodowego w szkole należy:  

1. Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia 

oraz opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej.  

2. Przygotowanie ucznia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak: 

 • bezrobocie,  

• problemy zdrowotne,  



• adaptacja do nowych warunków pracy i mobilności zawodowej. 

3. Przygotowanie ucznia do roli pracownika.  

4. Wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i 

zawodowy ucznia. 

Uzbrojeni w wiedzę o pracy doradcy zawodowego, jesteście gotowi do dyskusji nad 

tym, do czego Wam mogą się przydać zajęcia z doradztwa zawodowego. Jakie są 

wasze osobiste oczekiwania wobec zajęć, czego chcielibyście się dowiedzieć, jakie 

tematy są dla Was najbardziej interesujące?   

Po dawce wiedzy zachęcam do obejrzenia filmu:  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=275&v=COGBWeHb0ks&feature=emb_log

o 

Nie  oczekuję od Was informacji  zwrotnych   
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