
Doradca zawodowy w szkole



Poradnictwo zawodowe w szkole

Na skutek niezmiernie szybkich przemian 
gospodarczych i społecznych wyraźnie widoczne są 
dzisiaj wszystkie słabe punkty poradnictwa 
zawodowego dla dzieci, młodzieży i absolwentów 
szkół. Jednocześnie szkoły znajdują się w sytuacji 
zwiększonego zapotrzebowania na rozwijanie 
dostępności i powszechności usług doradczych, 
adresowanych do dzieci, młodzieży podczas ich 
nauki w szkole. Obserwujemy paradoksalnie 
wyraźny wzrost zapotrzebowania na tego typu usługi 
przy ograniczonej ich dostępności. 



Poradnictwo zawodowe w szkole

Ważnym elementem modernizacji systemu edukacji, 
w tym głównie systemu edukacji zawodowej, stało 
się wyposażenie uczniów w umiejętności przydatne  
w podejmowaniu racjonalnych decyzji dotyczących 
wyboru zawodu, które rzutować będą na dalszy 
przebieg i rozwój kariery zawodowej



Rola szkolnych doradców zawodowych

 Przygotowanie i wspieranie uczniów w podejmowaniu decyzji 
edukacyjno-zawodowych, przekładających się w praktyce na 
wybór zawodu, planowanie i rozwój kariery zawodowej

 Pomoc w konstruowaniu i realizowaniu planów edukacyjno-
zawodowych

 Kształtowanie zachowań i umiejętności społecznych pożądanych  
w przyszłym środowisku zawodowym

 Stwarzanie warunków umożliwiających uczniowi poznanie siebie, 
swoich umiejętności, możliwości, samodzielnego i świadomego 
decydowania o tym w jaki sposób je wykorzystać



Zadania realizowane przez doradcę zawodowego         

w szkole

 Zadania zorientowane na ucznia i jego rodzinę

 Zadania integrujące i wspierające rozwój 
wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego

 Zadania, których celem jest współpraca ze środowiskiem 
lokalnym



Zadania zorientowane na ucznia i jego rodzinę
W obszarze bezpośredniej współpracy z uczniem i jego 
środowiskiem rodzinnym doradca zawodowy jest odpowiedzialny 
za:

określenie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjno-
zawodowe, gromadzenie i udzielanie informacji o możliwościach 
kształcenia, zdobycia specjalizacji, rozwoju zawodowego

organizację zajęć grupowych, których celem będzie 
samopoznanie, samoakceptacja, kształtowanie umiejętności 
społecznych potrzebnych w środowisku zawodowym

udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych 
uczniom i ich rodzicom

organizowanie i przeprowadzanie spotkań szkoleniowo-
informacyjnych dla rodziców

monitorowanie postępów w nauce i nieustanne motywowanie 
uczniów do podejmowania większych wysiłków

wnikliwą obserwację uczniów i kierowanie w sytuacjach trudnych 
do specjalistów: pedagoga, psychologa szkolnego, doradcy 
zawodowego w poradni psychologiczno-pedagogicznej, lekarza, 
terapeuty



Zadania integrujące i wspierające rozwój 
wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego

W ramach rozwijania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa 
zawodowego doradca zawodowy:

koordynuje działalność informacyjną szkoły
koordynuje działalność doradczą szkoły
wspiera nauczycieli w działaniach doradczych przez 
organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych
świadczy pomoc nauczycielom i wychowawcom w realizacji treści 
związanych z wyborem zawodu w ramach  nauczanego przedmiotu 
szkolnego
dba o umieszczenie odpowiednich zapisów w planie 
wychowawczym szkoły, gwarantujących organizację 
obowiązkowych zajęć lekcyjnych przeznaczonych na poradnictwo 
zawodowe
prowadzi dokumentacje udzielonych porad indywidualnych           i 
pracy grupowej
sporządza sprawozdania ze swojej działalności, przedstawia je na 
Radach Pedagogicznych i podczas spotkań z rodzicami
projektuje i wdraża ewaluację wewnątrzszkolnego systemu 
doradztwa, aby pozyskać informację czy oferowana pomoc 
odpowiada potrzebom uczniów
proponuje zmiany ulepszające i usprawniające pracę 
wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego
dba o swój rozwój zawodowy, uzupełnia wiedzę i kwalifikacje



Zadania, których celem jest współpraca ze 
środowiskiem lokalnym

Sieć lokalnej współpracy na rzecz rozwoju poradnictwa 
zawodowego tworzą: szkoły, poradnie psychologiczno-
pedagogiczne, wydziały edukacji w samorządach, kuratoria 
oświaty, centra informacji i planowania kariery wojewódzkich 
urzędów pracy, poradnie specjalistyczne, mobilne centra 
informacji zawodowej i młodzieżowe biura pracy OHP, 
akademickie biura karier, Zakłady Doskonalenia Zawodowego, 
ośrodki doskonalenia nauczycieli, organizacje zrzeszające 
pracodawców, fundacje, partnerzy społeczni. Przejawem 
współpracy i wymiernej korzyści dla środowiska lokalnego 
może być:
zorganizowanie np.: Dni Kariery, Targów Edukacyjnych, 
Targów Pracy, konkursu z zakresu orientacji zawodowej lub 
przedsiębiorczości, wolontariatu w lokalnych 
przedsiębiorstwach, spotkań z osobami wykonującymi rożne 
zawody
promocja instytucji lokalnych w środowisku szkolnym
współpraca na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego       
w ramach realizacji projektów lokalnych finansowanych np. 
ze środków : EQUAL, Europejskiego Funduszu Społecznego



Metody pracy doradcy zawodowego w szkole

 Informacja

 Poradnictwo indywidualne

 Poradnictwo grupowe

Doradca zawsze pracuje również z rodzicem, 
nauczycielem, specjalistą/konsultantem



Poradnictwo indywidualne

Spotkania indywidualne mają charakter 
rozmowy doradcy z uczniem,
ukierunkowanej na poznanie, określenie i wspólne 
zrozumienie jego sytuacji, tak aby uaktywnić ucznia, 
skuteczniej indywidualizować i wspierać 
proces planowania kariery zawodowej. Podczas 
spotkań indywidualnych z uczniem, doradca nie tylko 
przekazuje pewną wiedzę, ale przede wszystkim 
pomaga w kształtowaniu umiejętności obiektywnego 
oceniania i poznawania samego siebie oraz realnego 
planowania



Poradnictwo grupowe

Praca z grupą w poradnictwie to nie tylko poszerzenie 
wiedzy uczestników dotyczącej rozwiązywania 
konkretnych problemów, dostarczenie informacji ważnych 
dla podejmowania decyzji, ale również ukierunkowanie 
uczestników na poszukiwanie i uświadamianie sobie 
własnych zasobów, budowanie poczucia własnej wartości   
i pokonywanie barier, które utrudniają kontakty z innymi. 
Dzięki pracy grupowej kształtujemy zachowania                   
i umiejętności społeczne, ułatwiające funkcjonowanie 
dzieciom /młodzieży w grupie rówieśniczej, co w dalszej 
perspektywie przekłada się na funkcjonowanie                   

w środowisku zawodowym



Poradnictwo zawodowe w edukacji

Czynniki warunkujące rozwijanie jakości                    
w edukacyjnym poradnictwie zawodowym:

Poradnictwo zawodowe bezpłatne, powszechne i dostępne 
dla wszystkich uczniów
Poradnictwo zawodowe w edukacji koncentruje się na 
potrzebach klientów i zapobiega wykluczeniu społecznemu
Łatwy dostęp uczniów i doradców zawodowych do 
informacji edukacyjnej i zawodowej: krajowe, regionalne 
bazy danych o możliwościach kształcenia i zatrudnienia
Rozwijanie standardów w poradnictwie zawodowym
Doskonalenie zawodowe doradców zawodowych (nowe 
technologie, nowe narzędzia, wymiar europejski)
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