
Doradztwo  zawodowe na różnych etapach 

edukacyjnych 

  

 

Doradztwo zawodowe to pomoc polegająca na udzielaniu indywidualnej porady zawodowej 

na kolejnych etapach dokonywania wyboru: typu szkoły, kierunku kształcenia, zatrudnienia, 

przekwalifikowania się, ponownego zatrudnienia w przypadku utraty pracy. 

Doradcy pracują w rozmaitych placówkach i zajmują się zarówno dziećmi w różnym wieku, 

młodzieżą, jak  i dorosłymi. Współczesny doradca ma do spełnienia trudne zadanie, gdyż 

pomoc w wyborze zawodu nie jest obecnie rozpatrywana jako jednorazowy akt, ale jako ciąg 

decyzji, który zaczyna się już we wczesnym dzieciństwie. 

Wiek przedszkolny wydaje się zbyt wczesnym okresem na ukierunkowane działania 

doradztwa zawodowego. Jednakże jest to okres intensywnego rozwoju dziecka 

nakierowanego na kształtowanie relacji z otoczeniem. To właśnie w  wieku przedszkolnym 

doradca zawodowy może wprowadzać pierwsze zabawy zawodoznawcze – poznawanie 

zawodów poprzez czytanie książeczek, opowiadanie historii, zapraszanie osób wykonujących 

różne zawody itp.. Dużą rolę u przedszkolaków odgrywają  zabawy, w których osoba dorosła 

odgrywa rolę, np. lekarza, aktora, strażaka, policjanta, a następnie dziecko  

ma możliwość  wcielenia się w tę samą rolę naśladując poszczególne czynności. Na tym 

etapie edukacyjnym dziecko powinno: poznawać w trakcie zabaw zawody, własne 

umiejętności oraz wzbogacać wiedzę o sobie (co lubią bądź czego nie lubią). 

 Okres szkoły podstawowej to czas dużych zmian w życiu dziecka. Dla dziecka w tym 

wieku ważni są: rodzice, nauczyciel lub inny autorytet ze świata dorosłych. Ważne jest, aby 

pozwolić dziecku na próby samodzielnego poznawania własnych zainteresowań poprzez 

różnorodność doświadczeń. Jest to bowiem okres kiedy dziecko kształtuje swoją świadomość 

zainteresowań i pasji poprzez doświadczanie. Udział dziecka w różnorodnych kołach 

zainteresowań i zajęciach daje możliwość lepszego rozwoju oraz poznania preferencji  

w różnym otoczeniu. Praca doradcy zawodowego na etapie szkoły podstawowej może  

i powinna być związana ze wsparciem informacyjnym rodziców dotyczącym motywowania 

dzieci do rozwoju i budowania samoświadomości w tym wieku. W tematyce doradczej  

na tym etapie edukacyjnym powinny znaleźć się: wiedza o sobie, mój czas wolny, 

zainteresowania, świat zawodów, ulubione przedmiot 



Na przełomie szkoły podstawowej i gimnazjum dochodzi u młodzieży do zmiany 

autorytetów z rodziców i nauczycieli na kolegów i koleżanki.. Pod koniec nauki w gimnazjum 

to grupa rówieśnicza staje się dla ucznia punktem odniesienia i informacji o własnej osobie. 

W czasie nauki w gimnazjum doradca zawodowy ma możliwość pracy z uczniem zarówno 

indywidualnie i grupowo. Ważne jest jednak, aby nie ograniczać się w tym okresie wyłącznie 

do typowego doradztwa zawodowego. Nauczyciele mają również możliwość wprowadzania 

elementów doradczych podczas swoich zajęć przedmiotowych.  Przykładowe scenariusze 

zajęć z biologii, informatyki, WOS, języka angielskiego,  niemieckiego zostały zamieszczone 

na stronie Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, pod 

adresem:  http://www.tydzienkariery.pl/12,Pakiety_materialow_metodycznych.html 

Zachęcam do zapoznania się z wymienionymi scenariuszami i skorzystania z nich, bądź ich 

elementów podczas własnych lekcji przedmiotowych. Myślę, że „przemycanie” elementów 

doradczych podczas lekcji z innych przedmiotów będzie dla uczniów ciekawą propozycją 

zachęcającą do myślenia o dalszej edukacji zawodowej. 

Uczniowie szkól ponadgimnazjalnych są zobligowani do dokonywania wyborów 

dotyczących dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej. Część osób planuje kontynuację nauki, 

inni decydują się na zakończenie edukacji i wejście na rynek pracy. W tym okresie młodzi 

ludzie podejmują również pierwsze aktywności społeczne i doświadczenia o charakterze 

zawodowym. 

 Część uczniów realizuje obowiązkowe praktyki szkolne, zdarza się również, że młodzi ludzie 

podejmują pierwsze próby pracy w celach zarobkowych. Wiele młodych osób ucieka przed 

podejmowaniem decyzji i planowaniem, gdyż uważa proces decyzyjny jako ostateczny, 

nieodwołalny. Uczeń bardzo często nie dostrzega możliwości zmiany, przekwalifikowania 

się, dopasowania się do potrzeb rynku pracy. Ważną rolę odgrywają wówczas doradcy 

zwodowi, rodzice uczniów, a szczególnie tzw. „sympatie”(potencjalny lub realny chłopak, 

dziewczyna), z których zdaniem młodzi ludzie liczą się najbardziej na tym etapie 

edukacyjnym. Zachęcam młodzież będąc na tym etapie edukacyjnym do skorzystania  

z porady profesjonalnego doradcy zawodowego, który jako osoba postronna udzieli 

wskazówek co do dalszej kariery edukacyjno – zawodowej ucznia. 

 

  

Naprawdę warto !   
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