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Harmonogram  

 

• Prelekcja „Naucz łowić?” 

• Analiza rozporządzenia MEN 

• Analiza wymagań z zakresu doradztwa zawodowego 
dla uczniów VII i VII klas szkoły podstawowej 

• Analiza dostępnym materiałów, narzędzi 

• Analiza wymagań w kontekście celów doradczych 
(przedmioty szkolne, kontakt z pracodawcami….) 
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TEGOROCZNE HASŁO: 

„Bądź architektem swojego szczęścia” 

 



SZCZĘŚCIE 

 

• stan zadowolenia, realizacji marzeń, planów 

 

• mieć szczęście oznacza powodzenie w realizacji 
celów życiowych, korzystny bilans doświadczeń 
życiowych 

 



SZCZĘŚCIE 

ZAŁOŻENIA 

• Kariera zawodowa – ELEMENT NASZEGO ŻYCIA 

• Praca = kariera zawodowa 

• Konsekwencje niedopasowania zawodowego 

 

• Szczęście – to również szczęśliwe życie zawodowe 

• Więc być szczęśliwym to również mieć szczęśliwe 
życie zawodowe 



Architekt 

• Osoba zajmująca się inicjowaniem i organizowaniem 
prac projektowych w budownictwie, osoba 
specjalizująca się w dziedzinie projektowania  

 i wznoszenia budowli – (Wikipedia) 

Architekt: 

• Zbiera i analizuje informacje 

• Tworzy, projektuje,  

• Realizuje 

• Jest przygotowany na możliwe zmiany 



„BĄDŹ” 

 

• „bądź architektem” – czyli klient (uczeń) ma sam 
kreować swoją karierę, ma sam podejmować 
decyzje, planować  

 

 

• Popularne powiedzenie mówi, że szczęściu trzeba 

pomagać. 

 



Warunek 

 

Uczeń sam ma podjąć decyzję 

 

 

Uczeń ma nauczyć się podejmować decyzje 



 
„Daj komuś rybę, a nakarmisz do na jeden dzień. 

Naucz go łowić ryby, a nakarmisz go na całe życie!” 

 

• NOWE  (NOWE?) WYZWANIA DLA DORADCÓW 

 

 

 

• Wyposażyć ucznia w informacje i narzędzia, które 
pomogą mu samemu podejmować decyzje, 
poruszać się po rynku pracy 

 



 

 

• Empowerment - przywracanie wiary we własne siły  

 

• Jest to zgodne z ideą EMPOWERMENT 



EMPOWERMENT 

Zarówno w pedagogice, jak i w doradztwie zawodowym empowerment może 
być rozumiany jako: 

• stan – wzmocnienia, upełnomocnienia, wzrostu, poczucia sprawstwa, 
poczucia siły i możliwości, sprawowania kontroli 

• proces – przywracania siły, godności, kontroli, wzmacniania kompetencji, 
dawania wsparcia, rozwijania umiejętności 

• Cel oddziaływań edukacyjnych i doradczych. 

 

M. Rosalska, Empowerment w kształceniu ustawicznym, E-mentor 3 
(15)/2006.  



4 PERSPEKTYWY CELÓW DORADZTWA 
ZAWODOWEGO  wg M. Rosalskiej 

 

• perspektywa edukacyjna (perspektywa zadań rozwojowych) 

 

• perspektywa problemów sytuacyjnych klienta 

 

• perspektywa potrzeb i oczekiwań rynku pracy 

 

• perspektywa procesu doradczego. 

 
Źródło - Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego, Przewodnik dla nauczyciela i doradcy Małgorzata 

Rosalska, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Warszawa 2012 



PERSPEKTYWA EDUKACYJNA 

• ukierunkowanie na rozwój i wzmacnianie tych zasobów ucznia, które pomogą osiągnąć 
szeroko rozumiany sukces edukacyjny i zawodowy.  

CZYM JEST SUKCES? 

„BYCIE ZATRUDNIONYM? 

 

-Wybór szkoły adekwatnej do predyspozycji i możliwości 

+ 

-Nabycie umiejętności poruszania się na rynku pracy i elastycznego uczenia się nowych ról  

 

 

utrata pracy ≠ sytuacja bez wyjścia 

(bo ma kompetencje i zasoby, aby konstruktywnie podejść do rozwiązania tej kryzysowej 
sytuacji) 



PERSPEKTYWA EDUKACYJNA 

 

Istotne pytanie 
  

• czego potrzebuje młody człowiek, aby podejmować trafne decyzje 
dotyczące jego kariery i optymalnie funkcjonować w sytuacjach 
zawodowych – jako pracodawca, pracobiorca, współpracownik? 



Podział celów edukacyjnych wg National Career 
Development Association 

 

• obszar rozwoju osobistego i społecznego 

 

• obszar osiągnięć edukacyjnych oraz całożyciowego uczenia się 

 

• obszar zarządzania karierą 

 

• obszar związany z procesem uczenia się i jego wskaźnikami 

 

 

 

D. J. Blum, T. E. Davis, The School Counselor’s Book of Lists, San Francisco 
2010, s. 199. 



obszar rozwoju osobistego i społecznego 

• rozwijanie samoświadomości  -  budowania pozytywnego obrazu własnej osoby 

• wzmacnianie kompetencji interpersonalnych oraz włączanie zmian 
rozwojowych (intelektualnych, emocjonalnych, społecznych) do zadań 
związanych z rozwojem zawodowym 

 

 

• można się tym zajmować od najwcześniejszych etapów edukacyjnych.  

Cel -  budowanie spójności, równowagi pomiędzy różnymi rolami społecznymi 
(członek rodziny, uczeń, pracownik, kolega,..).  

 

doświadczanie potrzeby zachowania proporcji pomiędzy różnymi aktywnościami  
i rolami 

nabywanie kompetencji w ustalaniu priorytetów, planowania, organizowania  
i argumentowania  



obszar osiągnięć edukacyjnych oraz 
całożyciowego uczenia się 

 

• Powiązanie efektów osiąganych w szkole z aspiracjami i celami 
zawodowymi. 

 

• Możliwość konfrontowania swoich umiejętności z wymaganymi podczas 
ubiegania się o pracę oraz w procesie rekrutacji do wybranych 
szkół/uczelni.  

 

• Istotny element – kształcenie ustawiczne 



obszar zarządzania karierą 

• Umiejętność tworzenia i zarządzania własną karierą. 

 

• Kompetencje w zakresie planowania, podejmowania decyzji, szukania 
informacji i krytycznej oceny ich źródeł. 

 

• Rozwój kompetencji przydatnych w poszukiwaniu i utrzymaniu pracy –
kompetencje miękkie.  

 

• Łączenie wiedzy nt rynku pracy i zmian na nim zachodzących oczekiwań 
społecznych, tendencji makroekonomicznych z własnymi celami 
zawodowymi. 

 

 



obszar związany z procesem uczenia się i jego 
wskaźnikami 

 

• Akwizycja wiedzy, 

• Aplikacja wiedzy, 

• Umiejętność wykorzystania wiedzy do modyfikowania własnych zachowań 

 

 

Ważne,  

• Wzrost poczucia, iż wiedza, którą zdobywa się w szkole ma zastosowanie 
także poza nią. 

• Wzrost umiejętności efektywnego uczenia 



PERSPEKTYWA PROBLEMÓW SYTUACYJNYCH 
KLIENTA 

Rozwiązywanie nietypowych problemów wynikających z jakiejś sytuacji 
(zdarzenia losowe, sytuacja w jakiej żyje, deficyty itp.) 

Najczęstsze: 

• Problemy wynikające z kontekstu rodzinnego 

 np. zawyżone/zaniżone aspiracje rodziców, sytuacja materialna 

 

• Problemy szkolne 
 głównie - niepowodzenia szkolne, złe zachowania nauczycieli, kolegów –”nie nadajesz 

się”, „nadajesz się tylko do zawodówki”, wyśmiewane plany, marzenia 

 

• Problemy wynikające z osobistych ograniczeń 

 np. – zdrowie, posiadanie statusu emigranta, reemigranta 

 

• Problemy z funkcjonowaniem na rynku pracy. 

 



PERSPEKTYWA PROBLEMÓW SYTUACYJNYCH 
KLIENTA 

JAKA PRACA DIAGNOSTYCZNA? 

 

 

1. Rozpoznanie przyczyn problemu 

2. Rozpoznanie zasobów do jego rozwiązania 

 

 

• Problem przeformułować na zadanie, które wspólnie chcemy rozwiązać 

• Konieczna zmiana perspektywy oglądu sytuacji. 

• Zamiast koncentrować się na samym problemie warto przeanalizować inne 
zasoby i możliwości, które mogą pomóc zrealizować formułowane 
uprzednio cele, poszukać alternatyw. 



PERSPEKTYWA POTRZEB I OCZEKIWAŃ  
NA RYNKU PRACY 

 

• Perspektywa bardzo popularna wśród doradców, rodziców, uczniów… 

 

Czy celem doradztwa jest przeciwdziałanie 
bezrobociu i odpowiednia alokacja 

absolwentów, np. w szkołach 
ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych?  

 



PERSPEKTYWA POTRZEB I OCZEKIWAŃ 
NA RYNKU PRACY 

Perspektywa ważna, ale nie najważniejsza - jeden z punktów odniesienia do 
projektowania celów doradczych. 

 

•  Pozwala ustalić kierunki pracy z uczniem tak, aby w jak największym 
stopniu spełnić zasadę employability  - zdolność do zatrudnienia 
(„zatrudnialności”). 

 

• postrzeganie własnej pozycji na rynku pracy poprzez pryzmat atrakcyjności 
posiadanej w danym czasie wiedzy, umiejętności, kompetencji i uzdolnień. 

 

ALE – NIEBEZPIECZEŃSTWO 

• Pojawienie się przekonania, że niepowodzenie na rynku pracy zależy TYLKO 
ode mnie  – to znowu pole dla doradców - ustalanie na co mamy wpływ, a 
na co wpływu nie mamy.  



PERSPEKTYWA POTRZEB I OCZEKIWAŃ NA 
RYNKU PRACY 

• „Pracownik zatrudniawalny” - osoba, którą każdy pracodawca chciałby mieć  
u siebie.  

 

• Osoba, która ma taki zestaw cech osobowościowych i kompetencji 
społecznych, że dobrze rokuje jako pracownik i współpracownik.  

 

• Te cechy to: inicjatywa, uczciwość i rzetelność, elastyczność, prospołeczne 
nastawienie do współpracowników, otwartość na sytuacje uczenia się, dobre 
funkcjonowanie w sytuacjach kryzysowych, wewnątrzsterowność, 
niezawodność i oczywiście umiejętności zawodowe oraz profesjonalna  
i aktualna wiedza. 

 

 

• CELE DORADCZE – INFORMACJA W TYM ZAKRESIE ORAZ INICJOWANIE 
MYŚLENIA O SOBIE PRZEZ TEN PRYZMAT 



PERSPEKTYWA POTRZEB I OCZEKIWAŃ NA 
RYNKU PRACY 

• Wg. Meredith Belbin, pracodawca zatrudniając pracownika zwraca uwagę 
na dwie kluczowe kategorie – odpowiedniość i dopasowanie.  

• Odpowiedniość –  wykształcenie, kompetencje twarde itp. 

• Dopasowanie – kompetencje miękkie – dopasowanie do firmy, jej kultury  
(kompetencje w zakresie komunikacji, kompetencje interpersonalne, 
przestrzeganie zasad etyki zawodowej, umiejętność pracy w zespole, 
kompetencje analityczne, elastyczność i zdolność do przystosowywania 
się, umiejętności związane z wykorzystywaniem nowoczesnych technologii 
oraz precyzja w wykonywaniu zadań) 

SĄ UNIWERSALNE - NIE ZALEŻĄ OD BRANŻY, STANOWISKA, WYKSZTAŁCENIA 

 

KOMPETENCJE – KWALIFIKACJE 

 

                                     WAŻNE  - KSZTAŁTOWAĆ UM. SPOŁECZNE 



Oczekiwane cechy osobowe kandydatów w deklaracjach 
pracodawców  

 

STANOWISKA KIEROWNICZE STANOWISKA 
SPECJALISTYCZNE 

STANOWISKA SZEREGOWE 

rzetelność rzetelność rzetelność 

cechy przywódcze chęć do pracy chęć do pracy 

komunikatywność komunikatywność uczciwość 

dobra organizacja pracy uczciwość punktualność 

chęć do pracy umiejętność pracy z ludźmi komunikatywność 

realizacja celów firmy/instytucji punktualność dyspozycyjność 

odpowiedzialność dyspozycyjność odpowiedzialność 

Raport WUP Katowice, 2015 



Ranking stopnia ważności kompetencji absolwentów 
uczelni według badanych pracodawców 

 

• Badanie przeprowadzone przez Szkołę Główną Handlową w 
Warszawie, Amerykańską Izbę Handlową w Polsce (American 
Chamber of Commerce in Poland - AmCham) oraz Ernst & 
Young. Włączyli się do niego również studenci ze 
Studenckiego Koła Naukowego Konsultingu SGH. 



Ranking stopnia ważności kompetencji absolwentów 
uczelni według badanych pracodawców 

1 Efektywna komunikacja 
 

2 Znajomość języków obcych 

3 Otwartość na uczenie się i stały rozwój 

4 Zaangażowanie 

5 Umiejętność pracy w zespole 

6 Umiejętność określania i uzasadniania priorytetów 

7 Etyczne postępowanie jako podstawa w działaniu 

8 Odpowiedzialność 

9 Umiejętność organizacji pracy i efektywnego zarządzania czasem 

10 Elastyczność i zdolność do adaptacji 



PERSPEKTYWA POTRZEB I OCZEKIWAŃ NA 
RYNKU PRACY 

 

JAKA PRACA DIAGNOSTYCZNA? 

 

• Analiza zasobów pod kątem cech osoby „zatrudnialnej” 

 

• Analiza kwalifikacji i kompetencji 

 

• Analiza czynników, na które mamy wpływ, a na które wpływu nie mamy 

 

• Analiza możliwych alternatyw 

 



PERSPEKTYWA PROCESU DORADCZEGO 

• Wspieranie w określonych strukturach (szkołą, PUP), ale co potem? 

 

• Cel doradztwa – pomoc klientowi w odnalezieniu się w szeroko 
rozumianej i zmiennej rzeczywistości zawodowej 

Oraz 

• Pomoc w samodzielnym rozwiązywaniu zdań związanych z planowaniem  
i realizacją kariery zawodowej –aby umiał pomóc sobie sam- 
EMPOWERMENT 

 

• Empowerment jako profilaktyka 

 



PERSPEKTYWA PROCESU DORADCZEGO 

CO NAM TO WNOSI ? 

• To już nie tylko: 

-  odpowiedź na – „jak jest?” 

- pomoc w poznawaniu własnych zasobów, kapitału, możliwości i ograniczeń. 

 

• To diagnoza umiejętności autoanalizy i autorefleksji.  

• To przywracanie poczucia siły, sprawstwa i możliwości ( aby nie uzależniać 
klienta od siebie). 

 

• Doradca w procesie doradczym powinien nauczyć klienta technik 
analizowania i oceniania własnych zasobów w kontekście konkretnego 
zadania, nauczenie refleksyjności na swój własny temat. 



PERSPEKTYWA PROCESU DORADCZEGO 

W myśl koncepcji empowerment istotne w doradztwie jest: 

• rozwijanie kompetencji miękkich, społecznych, 

• wzrost zdolności ustalania i rozwijania własnych zasobów, celów, 
priorytetów, 

• nabycie umiejętność krytycznego myślenia, 

• budowanie sieci kontaktów rozumianych bardzo szeroko – sieć wsparcia, 

• wzmocnienie kompetencji i przywrócenie siły jednostce,  

• uczynienie klienta osobą wewnątrzsterowną, samodzielną, 
odpowiedzialną za siebie.  

 

Co ważne – uwzględniany jest kontekst grup, w których jednostka pełni 
określone role . 



Jak wspierać? 

• nie odpowiadać za klienta 

• stawiać pytania 

• pokazywać różne opcje 

• otwierać wszystkie możliwe drzwi 

• stosować jak najwięcej różnych metod wg sytuacji 

• nie ograniczać się 

• nie stawiać barier 

• DIAGNOZOWAĆ!!!!!! PRAWDZIWIE 

• …….. 



Bądź jak Harry Potter 

MIKSTURA - 3P 

–Profesja 

–Pasja 

– Powołanie 

 

Artykuł „Bądź jak Harry Potter! (zimowo-wieczorne rozważania na temat rozwoju 
zawodowego) Wojciech Kreft - kwartalnik  DORADCA ZAWODOWY 4 (21) 2012 



A JAK ZABRAKNIE ZAPAŁU? 

CYRK MOTYLI 
 

• https://www.youtube.com/watch?v=a4Keip
GwkKk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a4KeipGwkKk
https://www.youtube.com/watch?v=a4KeipGwkKk


 

 

 

 

POWODZENIA!!! 
 

Izabela Baszczyńska 

Doradca zawodowy 

Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych 
w Cieszynie 

 


