
 

DORADZTWO ZAWODOWE – KLASA VIII 

LEKCJA 1 

Temat: Gotowi? W czym może mi pomóc doradca zawodowy? 

Jakie skojarzenia przychodzą Wam do głowy gdy słyszycie słowo „doradca zawodowy”?  

• W czym może pomóc doradca zawodowy? Z jakimi problemami można się do niego 

zwrócić? 

• Jakimi cechami powinien się odznaczać doradca zawodowy? 

• Komu może pomóc doradca zawodowy?  

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). 

Cechy i zachowania doradcy:  

 doradca „ekspert” skupia się na problemie nie na osobie, podejmuje działania takie 

jak: nakłanianie, przekonywanie, trening, udzielanie instrukcji, 

 doradca „informator” przekazuje głównie informacje o zawodach i możliwościach 

zatrudnienia. Czasem celem jego działania jest zmiana postawy ucznia wobec 

zawodów lub zmiana preferencji zawodowych, 

 doradca „konsultant” jest partnerem, wspólnie z uczniem analizuje problem, nie 

narzuca swojego zdania tylko doradza, 

 doradca „spolegliwy opiekun” opiekuńczy, ciepły, otwarty. Zadaniem jego jest 

ukierunkowanie aktywności ucznia tak by uwierzył we własne siły i możliwości, 

 doradca „leferysta” pobudza do poznania siebie, stwarza możliwości autoanalizy. 

Podejmowanie decyzji należy tylko do ucznia. (Strzelczyk D., Doradztwo zawodowe, 

rozdz. Typy doradców.) 

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. 

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? Swoje propozycje możecie (ale nie 

musicie) wysłać na adres: doradztwoandryjanki@wp.pl 

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   

Dziękuję za uwagę   

 

 

 

 

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

