
Doradca zawodowy 
- kto to taki?



Witajcie na pierwszych zajęciach
doradztwa zawodowego!

Co u Was słychać? 
Jak się czujecie?

 



Sprawy organizacyjne
zajęcia będą odbywały się przez 10 tygodni po
1 godzinie w tygodniu 
przedmiot obowiązkowy - będzie sprawdzana
obecność na zajęciach
brak ocen - doceniać będę aktywność :)
brak podręcznika;            
obowiązek aktywności poprzez rozmowę,
udział w ćwiczeniach, a podczas nauki zdalnej-
odsyłanie zadań;



poznawania
własnych
zasobów:

- zainteresowań
- mocnych stron
- uzdolnień
- umiejętności 
- stanu zdrowia
- predyspozycji
zawodowych
- stylów uczenia się

rynku
edukacyjnego:

- formach nauki po SP
- rodzajów szkół
ponadpodstawowych
- rodzajów uczelni
- oferty szkół w
najbliższym otoczeniu

świata zawodów i
rynku pracy:

- wartości i sensu pracy
- informacji o zawodach,
ich charakterystyki
-  wymagań
pracodawców

planowania
własnego rozwoju    
 i podejmowania
decyzji edukacyjno -
zawodowych:

- określana marzeń i
celów
- nauka podejmowania
decyzji
- planowania rozwoju

Zajęcia z doradztwa zawodowego mają na celu wspieranie uczniów 
w wyborze szkoły ponadpodstawowej

Tematy zajęć dotyczyć będą 4 obszarów:



KIM JEST DORADCA ZAWODOWY ?

Doradca zawodowy to osoba, która wspiera Was
 w wyborze szkoły ponadpodstawowej i przyszłego
zawodu. Pomaga Wam w lepszym poznaniu siebie, 

tego, co lubicie, w czym jesteście dobrzy, w określeniu
Waszych zainteresowań, zdolności i umiejętności. 
Zapozna Was z typami szkół ponadpodstwowych,

scharakteryzuje zawody i rynek pracy.
 

Doradca nie podejmie za Was decyzji zawodowej. 
Jak sama nazwa wskazuje-doradzi, wskaże, wyjaśni czy

poinformuje – ale ostateczna decyzja o wyborze szkoły czy
zawodu należeć będzie do Was.



Doradztwo zawodowe są to działania podejmowane w szkole 

 w celu pomocy uczniom w wyborze szkoły ponadpodstawowej,

kierunku dalszej edukacji i zawodu. Nie dotyczą one tylko

naszych zajęć. Może zauważyliście, że na lekcjach

przedmiotowych nauczyciele wspominają o tym, w jakim

zawodzie moglibyście wykorzystać wiedzę z biologii,

umiejętności językowe, zdolności aktorskie, czy sportowe. 
Takie wskazówki ze strony nauczycieli także stanowią element

doradztwa zawodowego.

Doradztwo zawodowe-co to takiego?



Aby dobrze wybrać szkołę ponadpodstawową, 
a w przeszłości zawód, 

którego wykonywanie będzie dla Was przyjemnością,
 już dziś musicie zastanowić się nad tym, jakie są Wasze:

 
- zainteresowania

-umiejętności
-zdolności
-wiedza

-stan zdrowia
-wartości i oczekiwania

 
Są to czynniki, które odgrywają decydującą rolę w wyborze

przyszłego zawodu. 



Zapraszam do obejrzenia krótkich filmów
 

https://youtu.be/UxQTfHdhuPA - zainteresowania
https://youtu.be/DCMlt_8GXLM- mocne strony

 
Oraz do wykonania ćwiczenia, 

które znajdziecie pod linkiem 
 

https://drive.google.com/file/d/1SyZGucMrpX4a5_fyxec7Vxunc-
5AOx1B/view?usp=sharing

 
 



Uwaga! Zadanie do odesłania!

Wejdź na stronę www.menti.com klikając w dołączony link
 

https://www.menti.com/1nsff9b9cj 
 

W 3 słowach napisz, kim jest doradca zawodowy 
i odeślij do mnie swoją odpowiedź.

 
W razie problemów z bezpośrednim przekierowaniem do strony,

skopiuj link i wklej do przeglądarki. 
Czekam na Wasze odpowiedzi do wtorku.



Dziękuję za dzisiejsze zajęcia :)

ANNA HRYCIUK   -  DORADCA ZAWODOWY


