


Doradztwo edukacyjno-zawodowe a poradnictwo zawodowe 

Doradztwo edukacyjno-zawodowe jest związane z systemem

oświaty i dotyczy procesu towarzyszenia uczniom w podejmo-

waniu decyzji związanych z wyborem kierunku kształcenia

i zawodu oraz  planowaniem kształcenia i kariery zawodowej.

Należy je postrzegać jako kształtowanie postaw aktywnych wobec

planowania własnej drogi edukacyjnej i zawodowej. Powinno 

stać  się ważnym elementem programu wychowawczego szkoły lub 

placówki a nie sekwencją odosobnionych, sporadycznych działań.

Doradztwo edukacyjno-zawodowe. Przykładowe rozwiązania

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawiczne, W-wa 2014



„Doradztwo zawodowe jest to proces, w którym doradca pomaga 
klientowi w osiągnięciu lepszego zrozumienia siebie samego 
w odniesieniu do środowiska pracy, aby umożliwić mu realistyczny 
wybór lub zmianę zatrudnienia lub też osiągnięcie właściwego 
przystosowania zawodowego" .              

(R. Lamb 1993)

Poradnictwo zawodowe jest usługą rynku pracy, realizowaną przez 
powiatowe urzędy pracy i centra informacji i planowania kariery 
zawodowej działające w wojewódzkich urzędach pracy. 
Polega na udzielaniu pomocy przez pracownika urzędu pracy 
w rozwiązywaniu problemów zawodowych osób zgłaszających się 
po taką pomoc do urzędu.



Specyfika klientów i ich oczekiwania 
względem doradztwa/poradnictwa zawodowego

 wiek przedszkolny

 szkoła podstawowa i gimnazjalna

 szkoła ponadgimnazjalna

 studenci i absolwenci

 osoby bezrobotne

 osoby pracujące

 kończący karierę zawodową

 pracodawcy.

Oprac. na podst. „Poradnictwo kariery przez całe życie”, 
Dorota Pisula, KOWEiZU, Warszawa 2009



Wiek przedszkolny

 Klient

- jest to czas intensywnego rozwoju dziecka i kształtowania jego relacji z otoczeniem,

- poprzez poznawanie świata zawodów i zachęcanie do różnych aktywności,
dziecko jest przygotowywane do przyszłego życia zawodowego.

 Doradca (rodzic, nauczyciel)

- inspirowanie dziecka do poznawania samego siebie,

- motywowanie i stworzenie możliwości poznawania nowych rzeczy, czynności i sytuacji,

- wdrażanie dziecka do zadań wymagających samodzielności, działania grupowego, ćwiczeń

uczących dokonywania świadomych wyborów: lubię – nie lubię, podoba mi się –

nie podoba,

- wprowadzanie pierwszych zabaw zawodoznawczych – poznawanie zawodów

z najbliższego otoczenia poprzez zapraszanie osób wykonujących zawody oraz wycieczki do

zakładów pracy, czytanie książeczek, opowiadanie historii, piosenki.



Szkoła podstawowa 

 Klient
- okres przechodzenia ze środowiska przedszkolnego na szkolne,
- przechodzenie od nauki ról społecznych przez zabawę do aktywności opartej 

na „tym, co lubi”,
- kształtowanie  świadomości zainteresowań i pasji przez bezpośrednie doświadczanie,
- poznawanie własnych preferencji i możliwości ich rozwoju.

 Doradca (doradca, rodzic, nauczyciel)
- zapoznawanie uczniów z zawodami,

- wsparcie w odkrywaniu i rozwijaniu zdolności, wdrażanie ich do pracy w szkole,

- tworzenie warunków do wykorzystywania umiejętności uniwersalnych,

- wsparcie rodziców oraz nauczycieli w działaniach doradczych, dotyczących inspirowania
i motywowania dzieci, 

- gromadzenie i aktualizowanie bazy informacji edukacyjnych i zawodowych 
dla wybranego poziomu kształcenia.



Szkoła gimnazjalna 

 Klient

- odkrywanie własnych zainteresowań i umiejętności, 

- wpływ grupy rówieśniczej, 

- okazywanie odrębności i demonstrowanie niezależności od rodziców.

 Doradca (doradca, nauczyciel, rodzic, 
poradnia psychologiczno-pedagogiczna)

- wprowadzanie ucznia w świat różnych zawodów i potrzebnych do ich wykonywania 

umiejętności, 

- praca nad samopoznaniem uczniów, 

- zapoznawanie ze ścieżkami kształcenia ponadgimnazjalnego i dostępną ofertą edukacyjną, 

- przygotowanie ucznia do wyboru właściwego kierunku kształcenia,

- współdziałanie z rodzicami w kształtowaniu ścieżki edukacyjnej dzieci.



Szkoła ponadgimnazjalna
 Klient

- wypróbowywanie ról społecznych,

- brak orientacji w dostępnych możliwościach kształtowania swojej ścieżki rozwoju, 
chęć zrzucenia odpowiedzialności za podjęcie decyzji na innych,

- postawa roszczeniowa, chęć przedłużenia okresu beztroski, korzystania z opieki 
i środków finansowych rodziców,

- dokonywanie wyborów dotyczących dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej

- podejmowanie pierwszych doświadczeń o charakterze zawodowym.

 Doradca
- wsparcie w budowaniu odpowiedzialności za swoje życie, inspirowanie do myślenia o swojej przyszłości,

- pomoc w podejmowaniu samodzielnych wyborów poprzez  diagnozowanie predyspozycji i preferencji 
zawodowych,

- spotkania informacyjne służące wspomaganiu rodziców w procesie podejmowania decyzji edukacyjnych
i zawodowych przez ich dzieci,

- udział rodziców jako otoczenia wspierającego, informacyjnego i opiniotwórczego.



Studenci i absolwenci 

 Klient
- słaba orientacja zawodowa, bez świadomości swoich mocnych i słabych stron, niedoborów umiejętności,

a także oczekiwań pracodawców, brak planu działania,
- osoby o różnorodnych doświadczeniach, wielu umiejętnościach, aktywne i chcące się rozwijać, 

samodzielnie poszukujące form dokształcania.
- przedłużenie młodości oraz odsunięcie decyzji dot. pracy zawodowej,
- posiadanie przygotowania przede wszystkim teoretycznego, brak kierunkowego doświadczenia

zawodowego,

 Doradca
- zwrócenie uwagi na różnorodność doświadczeń, sposobów rozwinięcia posiadanych umiejętności, które 

stworzą płaszczyznę do określenia dalszego postępowania,

- wsparcie w przeanalizowaniu różnych możliwości rozwoju i realizacji potencjału, doprecyzowania 
własnych planów zawodowych, w tworzeniu planów uwzględnienie dużej mobilności i niezależności tej 
grupy pod kątem rozpoczęcia życia zawodowego w innych miejscowościach, regionach czy krajach.

Oprac. na podst. „Poradnictwo kariery przez całe życie”, 
Dorota Pisula, KOWEiZU, Warszawa 2009



Charakterystyka podaży usługi doradztwa
Za podaż doradztwa przyjmuje się realizację zadań z zakresu doradztwa 
edukacyjno-zawodowego na rzecz uczniów, ich rodziców lub opiekunów oraz 
pracowników szkoły. 
Deklaracja dyrektorów szkół dot. realizowania zadań z zakresu doradztwa 
edukacyjno-zawodowego: 
tak - 94,6 %,     nie - 5,4%. 

 15,4% polskich szkół zatrudnia doradcę „etatowego”
 78,6% polskich szkół zatrudnia „inną osobę zajmującą się doradztwem”
 5,4%   polskich szkół nie realizuje (według deklaracji dyrektorów)

zadań z zakresu doradztwa

Diagnoza stanu doradztwa edukacyjno-zawodowego w gimnazjach i szkołach 
ponadgimnazjalnych w relacjach dyrektorów szkół i osób realizujących doradztwo, 
Instytut Badań Edukacyjnych, W-wa 2015



Kwalifikacje doradcy dla różnych typów osób zajmujących się 
doradztwem i w różnych typach szkół



Liczba dodatkowych funkcji                      Rodzaje funkcji pełnionych 
pełnionych przez doradcę                         przez doradcę 



Sposoby organizacji doradztwa w różnych typach szkół



Odsetek uczniów, który skorzystał z doradztwa 
grupowego i indywidualnego



Instytucje wspierające szkołę w realizowaniu usług doradczych



Co zrobić, aby zwiększyć dostępność doradztwa? 



Wybrane działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w zakresie wsparcia osób młodych 

 Stała współpraca z Targami Kielce S.A. – współorganizacja giełdy szkół i uczelni, stoisko informacyjne oraz 
zajęcia warsztatowe dla odwiedzających dot. poznania rynku pracy „Świat zawodów bez tajemnic” 
i predyspozycji przedsiębiorczych „Chłopska szkoła biznesu” – gra symulacyjna”.

 Propozycja zajęć dla uczniów szkół gimnazjalnych
Zajęcia warsztatowe pn. „Świat zawodów bez tajemnic” mają na celu przybliżenie tematyki zawodoznawczej 
i tym samym ułatwienie uczniom wyborów edukacyjno – zawodowych. Warsztaty prowadzone są w formie 
ćwiczeń grupowych/zabaw z podbudową teoretyczną wiedzy o zawodach.
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Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 

W ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości każdego roku

organizowane są różne przedsięwzięcia:

- debaty oksfordzkie pn. „Własna firma szansą dla młodych”
(młodzież szkół ponadgimnazjalnych, zawodowych).

Uczniowie przygotowujący się do debaty uczestniczą 
w dodatkowych zajęciach warsztatowych z przedsiębiorczości, 
podczas których m.in. omawiane są argumenty i kontrargumenty 
do zaproponowanej tezy.

Przytoczone podczas dyskusji argumenty skłaniają uczestników do 
refleksji na temat zalet i wad prowadzenia własnej firmy przez 
młode osoby. 

Zalety: szerokie oddziaływanie - zaangażowanie dużej liczby osób: 
praca własna uczniów, wsparcie nauczycieli, zainteresowanie 
dyrekcji szkoły, wizyta osoby prowadzącej własną firmę.
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Chłopska szkoła biznesu – symulacyjna gra ekonomiczna  
warsztaty/spotkanie informacyjne +testy 
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Dyżur doradcy zawodowego

 Porozumienie z 2013 r. z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Kielcach oraz z 2015 r. z Pedagogiczną 
Biblioteką Wojewódzką w Kielcach dot. podejmowania  wspólnych działań i wspierania przedsięwzięć 
z zakresu poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej kierowanych do osób uczących się, pracujących 
i poszukujących zatrudnienia - będących czytelnikami ww. Bibliotek.

 W 2015 i 2016 r. przeprowadzono 11 dyżurów doradców zawodowych, podczas których z indywidualnych 
konsultacji skorzystało 130 osób (WBP) i 3 dyżury w PBW – 15 osób.
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 Współpraca z WBP przy organizacji OTK
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Ogólnopolski Tydzień Kariery

 panel dyskusyjny pn. ,,Znani, sławni i lubiani o tym, że praca może być pasją”. Organizatorami
spotkania byli: Wojewódzki Urząd Pracy, Politechnika Świętokrzyska oraz Polskie Radio Regionalna 
Rozgłośnia w Kielcach "Radio Kielce" SA. Do udziału w panelu zaproszeni zostali - znani 
w województwie - przedstawiciele różnych profesji:

Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego,

Tomasz Tworek – Prezes Dorbud SA, Prezes Zarządu Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych PKPP „Lewiatan”,

dr hab. inż. Zdzisława Owsiak, prof. PŚk – Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki Politechniki Św.,

Agnieszka Migoń – promotorka mody, właścicielka renomowanych salonów odzieży damskiej, 
Dyrektor Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Kielcach,

Paulina Biernat i Stefano Terrazzino – uczestnicy „Tańca z Gwiazdami”, mistrzowie Europy
w tańcach latynoamerykańskich Dance Show,

Sławomir Szmal – zawodnik Vive Targi Kielce, najlepszy bramkarz 
Mistrzostw Europy 2010, najlepszy piłkarz ręczny świata 2009. 
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Ogólnopolski Tydzień Kariery

 Podczas konferencji adresowanej do uczniów i kadry pedagogicznej
organizowanej w Zespole Placówek Oświatowych w Starachowicach
doradca zawodowy omówił sytuację osób młodych wchodzących na
rynek pracy oraz przedstawił prezentację nt. ,,Młodzi na rynku
pracy: zawód czy kompetencje?”.

 Dla studentów Wydziału Zarządzania i Administracji Uniwersytetu
Jana Kochanowskiego przeprowadzono warsztaty poświęcone
nowoczesnym metodom selekcji kandydatów do pracy pn. ,,Student
w sidłach Assessment Centre”.
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Konferencja w formule Open Space Technology
„Jak zrobić karierę w XXI wieku?” 

 Open Space Technology (OST)  to metoda, która zyskuje na popularności, nie tylko dzięki 
swojej prostocie, ale także efektywności w rozwiązywaniu problemów. 
Zgodnie z zasadami OST nie narzuciliśmy przygotowanej wcześniej agendy spotkania, 
nie przewidzieliśmy również udziału prelegentów z gotowymi prezentacjami. Za program, 
jego zawartość oraz wypracowane wnioski odpowiedzialni byli sami uczestnicy. Dzięki temu 
studenci maksymalnie angażowali się w przebieg spotkania, wymieniali się poglądami 
i pomysłami na zgłoszone przez nich wątki dyskusyjne.
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 Co wpływa na odniesienie sukcesu?

 Czy warto zakładać działalność gospodarczą?

 Kariera a rodzina.

 Czy wyższe wykształcenie pomaga w zrobieniu kariery?

 Plusy i minusy robienia kariery.

 Jak zacząć drogę do sukcesu?

 Czy tatuaż w widocznym miejscu uniemożliwia zrobienie kariery zawodowej?

Zaprezentowane zostały różne drogi do sukcesu i pomysły na własną firmę. 
Wnioski z poszczególnych dyskusji zostały przedstawione wszystkim uczestnikom OST 
i umieszczone w holu Instytutu w celu ich upowszechnienia. 

Zaleta: nowość – zaskoczenie, zainteresowanie, doradztwo inaczej.
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Targi Pracy AIESEC – STREFA DORADZTWA
- weryfikacja dokumentów aplikacyjnych, indywidualne konsultacje,     
informacja zawodowa, zajęcia warsztatowe/spotkania informacyjne

Zalety: kompleksowość usług, poradnictwo bliżej klienta – dostępność,  maksymalne wykorzystanie czasu
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Współpraca z instytucjami i partnerami
rynku pracy

 We współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Skarżysku-Kam  w 2014 r.
zostały zorganizowane pierwsze w województwie Regionalne Targi Pracy
,,Edukacja – Przedsiębiorczość – Zatrudnienie”. Wzięło w nich udział 

wzięło ponad 50 wystawców. Szacuje się, że Targi odwiedziło blisko 
2 tys. osób, dla których przygotowano 430 ofert pracy. 
W 2015 r. RTP przeprowadziliśmy z trzema kolejnymi powiatami:
jędrzejowskim, staszowskim i starachowickim, a w 2016 r. we współpracy
z PUP w Ostrowcu Św., Włoszczowie i Sandomierzu oraz po raz drugi 
PUP w Skarżysku-Kam. Działania uzupełniające: zajęcia dla bezrobotnych 
i poszukujących pracy oraz  młodzieży uczącej się.

Zalety: łączenie dwóch rodzajów usług, mobilizacja do wspólnych działań

przez powiatowe urzędy pracy, bezpośredni kontakt pracodawca-poszukujący pracy.
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INTERNETOWA GIEŁDA PRACY

Od 12 lat we wrześniu organizujemy wraz z Wyższą Szkołą Handlową w Kielcach Internetową 

Giełdę Pracy. Efektem ubiegłorocznej giełdy było zgromadzenie i zaprezentowanie 830 ofert 
pracy (w kraju i za granicą) zawierających 2 300 miejsc pracy. 

WUP pozyskał  82 oferty pracy od 22 pracodawców i agencji pośrednictwa pracy z terenu 
województwa  oraz 150 oferty pracy w ramach EURES na około 800 miejsc pracy. 

liczba odwiedzin strony IGP w czasie trwania giełdy: 920

liczba odsłon strony IGP w czasie trwania giełdy:              11 002.

Zalety: wykorzystanie nowych technologii w poszukiwaniu pracy, szybkie kojarzenie pracodawców i poszukujących      
zatrudnienia, konsultacje dokumentów aplikacyjnych on-line, szeroka informacja zawodowa.
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Wydawnictwa CIiPKZ
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Serdecznie dziękuję

Anna Stelmach

kierownik 

Centrum Informacji i Planowania 

Kariery Zawodowej WUP w Kielcach

tel. 41 36 41 610

e-mail: a.stelmach@wup.kielce.pl


