








Indywidualne 
spotkania  

dla uczniów

Pomoc w wyborze 
dalszej ścieżki 

edukacyjnej

Rozpoznawanie 
predyspozycji 

i zainteresowań 
zawodowych

Pomoc 
w świadomym 

planowaniu 
własnej kariery 

zawodowej

Udostępnianie 
materiałów 

informacyjnych 
(informatory, 

broszury, strony 
www itp.)

Zajęcia i prelekcje 
aktywizujące do 

świadomego 
planowania 

kariery i podjęcia 
roli zawodowej



DORADCA 
ZAWODOWY 

POMAGA 
POPRZEZ



Prowadzenie 
warsztatów 
grupowych  
z doradztwa 
zawodowego

Udzielanie 
porad 

indywidualnych

Działalność 
informacyjno-

doradcza



PORADA INDYWIDUALNA 
jest formą pomocy świadczoną klientowi, który znalazł się w trudnej 

sytuacji zawodowej, jej głównym celem jest rozwiązanie bieżącego 
problemu zawodowego klienta. Indywidualna porada zawodowa polega 

na bezpośrednim kontakcie z doradcą zawodowym, który stosuje 
postępowanie wspomagające proces świadomego podejmowania przez 

klienta decyzji dotyczących drogi rozwoju zawodowego oraz dostosowania 
się do wymagań rynku pracy. Indywidualna porada zawodowa może być 

świadczona jednoetapowo poprzez rozmowę wstępną lub stanowić 
długotrwały proces doradczy.



• ukierunkowana rozmowa - poznanie 
predyspozycji zawodowych 
ucznia/słuchacza

• opracowanie ścieżki indywidualnego 
rozwoju 

• omówienie wyników spotkania



METODY PRACY DORADCY ZAWODOWEGO

Poradnictwo indywidualne:

wywiad, 
obserwacja rozmowa 

/diagnoza 
problemu/ 

metody 
testowe 

udzielanie 
informacji 



SPOTKANIA INFORMACYJNE 

wg potrzeb, np. w celu diagnozy zapotrzebowania na usługę doradcy 
zawodowego lub w celu prezentacji założeń pracy informacyjno-doradczej 

szkoły na rzecz uczniów/słuchaczy, umożliwienia dostępu 
do informacji edukacyjno-zawodowej poprzez przedstawienie aktualnej 

i pełnej oferty edukacyjnej szkolnictwa na różnych jego poziomach 
oraz przedstawienia nowości w zatrudnieniu na lokalnym rynku pracy 

lub na prośbę nauczyciela, wychowawcy/opiekuna klasy, 
pedagoga szkolnego.



METODY PRACY DORADCY ZAWODOWEGO
Działalność informacyjna:

1. Tablica informacyjna - zamieszczanie informacji na temat:
 możliwości kształcenia ponadpodstawowego; 
 zasad rekrutacji do szkół ponadpodstawowych; 
 organizowaniu dni "otwartych drzwi"; 
 wolontariacie.

2. Komputerowa baza danych - zawarte są tu następujące informacje:
 regulacje prawne dotyczące edukacji i rynku pracy; 
 pomocne adresy stron internetowych; 
 ważne informacje z lokalnego rynku pracy; 
 informacje o rynkach pracy.

3. Strona internetowa 
 zamieszczanie informacji o bieżących wydarzeniach związanych z poradnictwem 

zawodowym.



WARSZTATY GRUPOWE



METODY PRACY DORADCY ZAWODOWEGO
Poradnictwo grupowe: 

obserwacja 

prezentacja 

dyskusja grupowa, 
dyskusja w parach 

burza mózgów 

praca w małych 
grupach

ankiety, 
kwestionariusze, 
metody testowe 

inscenizacja 
i odgrywanie ról

wycieczki do szkół 
zawodowych

spotkania 
z przedstawicielami 

zawodów 

konkursy 
zawodoznawcze

udział 
w przedsięwzięciach 

lokalnych: targi szkół, 
giełdy, lekcje 

pokazowe w szkołach 
wycieczki do firm





POZNANIE SIEBIE, 
POZNAWANIE 

WŁASNYCH ZASOBÓW

ŚWIAT ZAWODÓW
I RYNKU PRACY

RYNEK EDUKACYJNY 
I UCZENIE SIĘ PRZEZ 

CAŁE ŻYCIE

PLANOWANIE WŁASNEGO 
ROZWOJU 

I PODEJMOWANIE DECYZJI 
EDUKACYJNO 

- ZAWODOWYCH





Tematy zaplanowano w czterech blokach:
 I. Poznawanie siebie - (własnych zasobów) m.in.: zainteresowania, zdolności

i uzdolnienia, mocne strony i obszary do rozwoju, ograniczenia, kompetencje - wiedza,
umiejętności, postawy, wartości, predyspozycje zawodowe, stan zdrowia, samoocena.

 II. Świat zawodów - m.in.: znajomość zawodów i rynku pracy, umiejętność poruszania
się po nim, wyszukiwanie i przetwarzanie informacji o zawodach i rynku pracy,
poszukiwanie i utrzymanie pracy.

 III. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie - m.in.: uczenie się, znajomość
systemu edukacji (formalnej, pozaformalnej), wyszukiwanie i przetwarzanie informacji
o formach i placówkach kształcenia, uczenie się przez całe życie.

 IV. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno
- zawodowych m.in.: planowanie ścieżki edukacyjnej i zawodowej z przygotowaniem
do zdobywania doświadczenia zawodowego, i refleksji nad nim, podejmowanie
i zmiany decyzji dotyczących edukacji i pracy, udział w całożyciowym poradnictwie
kariery.



I. Poznawanie siebie 
- poznawania własnych zasobów

 Zajęcia integracyjne.
 Moje uzdolnienia i predyspozycje. 
 Określenie własnych zainteresowań. 
 Moje cechy osobowościowe. 
 Moje aspiracje, dążenia, ambicje. 
 Mój warsztat pracy. 
 Predyspozycje zdrowotne i ich wpływ 

na wybór zawodu. 
 Znaczenie ciągłego kształcenia się i jego 

wpływ na wybór zawodu i utrzymanie pracy. 
 Co to znaczy być elastycznym i sprawnym, 

czyli mobilność zawodowa. 
 Uzdolnienia i predyspozycje związane 

z funkcją mózgu. 
 Praca w zespole. 

 Jakie predyspozycje są potrzebne w jakim 
zawodzie. 

 Określenie swoich zainteresowań. 
 Moje zainteresowania – ćwiczenia. 
 Moje mocne i słabe strony- ćwiczenia 

–analiza. 
 Cechy osobowości i ich znaczenie przy 

wyborze zawodu. 
 Predyspozycje zdrowotne i ich znaczenie 

przy wyborze zawodu. 
 Czy warto uczyć się i dlaczego warto się 

uczyć – ćwiczenia. 
 Przygotowanie do zmian w życiu człowieka 

w kontekście planowania kariery.
 Motywacja – metody motywowania się. 



II. Świat zawodów i rynek pracy
 Rodzaje spotykanych zawodów: związanych z ludźmi, 

danymi, zwierzętami, roślinami, przedmiotami. 

 Kwalifikacja zawodów. Charakterystyka poszczególnych 
zawodów: 

 poznanie wymagań,

 poznanie środowiska pracy, 

 poznanie zadań i czynności, 

 szanse zatrudnienia w poszczególnych zawodach,

 placówki zajmujące się kształceniem 
w poszczególnych zawodach.

 Zawody przyszłości.

 Kim chcę zostać w przyszłości?

 Odgadnij swój i mój zawód.

 Czym, się różni praca od szkoły?

 Warto pracować – powody, dla których ludzie 
pracują.

 Oczekiwania pracodawców względem pracowników.

 Samo zatrudnienie – co to znaczy?

 Spotkania z przedstawicielami różnych zawodów, 
spotkania z przedstawicielami lokalnych firm, 
pracodawców i stowarzyszeń pracodawców (praktyki 
zawodowe, oczekiwania pracodawców, lokalny rynek 
zatrudnienia). 

 Moje predyspozycje zawodowe – badanie 
predyspozycji zawodowych za pomocą 
Kwestionariusza zainteresowań zawodowych.

 Autoprezentacja – przygotowanie do rozmowy 
kwalifikacyjnej.

 Zakładam swój biznes.

 Korzystam z instytucji wspierających rynek pracy.



III. Rynek edukacyjny 
i uczenie się przez całe życie

 Oferta edukacyjna szkolnictwa:

 Zakres szkolnictwa ponadpodstawowego.

 Rekrutacja do szkół 
ponadpodstawowych.

 Jaką wybrać szkołę? 

 Czym kierować się przy wyborze szkoły? 

 Gdzie mogę uzyskać pomoc w wyborze 
kierunku dalszego kształcenia? 

 Wyjście na Targi edukacyjne i Targi pracy.

 Jak podnieść posiadane kwalifikacje 
zawodowe (wiedzę, umiejętności, 
kompetencje społeczne)? 

 Wyjścia do szkół ponadpodstawowych.

 Moja mapa asertywności.

 Jak osiągnąć sukces ? Charakterystyka 
człowieka przedsiębiorczego.

 Radzenie sobie w sytuacjach trudnych.

 Spotkania z absolwentami.

 Dokumenty aplikacyjne:

 Uczymy się pisać życiorys (CV).

 Uczymy się pisać podanie do szkoły.

 Uczymy się pisać list motywacyjny.



IV. Planowanie własnego rozwoju 
i podejmowanie decyzji 

edukacyjno – zawodowych
 Plan i środki poszukiwań:

 Planowanie przyszłości, linia życia.

 Cel jego realizacja.

 Ja i mój zawód.

 Podejmowanie decyzji:

 Dokonuję wyboru – klucze 
do sukcesu.

 Mój plan kariery.

 Kto ma na Ciebie wpływ?

 Ćwiczenia w podejmowaniu decyzji.

 Tworzymy Indywidualny Plan Działania.

 Pomysł na siebie – ćwiczenie.

 Wartości i style działania.

 Zarządzanie własnym czasem. 

 Zaplanuję mój dzień.

 Moje zasoby - „Tu i teraz jestem/mam”.

 „Mój świat za 10 lat”.

 Tworzenie „mapy przyszłości”.

 Rozwijam skrzydła… podsumowanie wiedzy 
o sobie.



WSPÓŁPRACA 
DORADCY 

ZAWODOWEGO

Poradnia 
Psychologiczno
-Pedegogiczna

w Zabrzu

Zabrzańskie 
szkoły

Powiatowy 
Urząd Pracy 

w Zabrzu
Pracodawcy

Zabrzańskie 
Centrum Rozwoju 
Przedsiębiorczości

Stowarzyszenie 
Doradców 
Szkolnych 

i Zawodowych 
Rzeczpospolitej 

Polskiej

Wojewódzki 
Urząd Pracy 

w Katowicach

Urząd Miasta 
w Zabrzu



Ogólnopolski 
Tydzień Kariery

Dni otwarte

Zabrzańskie Targi 
Edukacyjne -

„SZKOLNE 
PREZENTACJE”

Dni nauki

Światowy Tydzień 
Przedsiębiorczości DORADCY 

ZAWODOWI 
UCZESTNICZĄ W:



NASZE PRACOWNIE 
SĄ NOWOCZEŚNIE WYPOSAŻONE

I ZACHĘCAJĄ DO KSZTAŁCENIA











ZACHĘCAMY  DO  KONTYNUACJI  NAUKI 
W  NASZYM  CENTRUM!!!

NAUKA  BEZPŁATNA  I  W  FORMIE  ZAOCZNEJ

CKPiU W ZABRZU OFERUJE KSZTAŁCENIE DLA DOROSŁYCH W: 

- BRANŻOWEJ SZKOLE II STOPNIA,

- SZKOLE POLICEALNEJ, 

- LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM,

ORAZ NA KWALIFIKACYJNYCH KURSACH  ZAWODOWYCH.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA NASZEJ STRONIE  www.ckp.zabrze.pl, 
W SEKRETARIACIE tel. 32 370 15 99

LUB W KONTAKCIE Z DORADCAMI 32 370 15 99 wew. 35.



tel. (32) 370-15-99 wew. 35

www.ckp.zabrze.pl

sekretariat@ckp.zabrze.pl

ul. 3 Maja 95, 41-800 Zabrze

http://www.ckp.zabrze.pl/
mailto:sekretariat@ckp.zabrze.pl





