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Doradztwo zawodowe 

Doradztwo zawodowe /dalej DZ/ 

 usługi doradcze, które są stosowane w edukacji 

i zatrudnieniu 

 

Cel 

 wsparcie osób do podjęciadecyzji o dalszej 

edukacji, szkoleniach, wyborzepracy i rozwoju 

kariery zawodowej, niezależnie od tego, ilemająlat, 

w którym etapie życiasą  /Grajcar, 2005/ 
 



 Doradcowia edukacyjni /dalej  DE/ 

 

 

 Centra pedagogiczno-psychologicznego 

poradnictwa i profilaktyki /dalej CPPPaP/ 

Doradztwo zawodowe  

w sektorze edukacji 



Doradca edukacyjny 

 pedagog zatrudniony w szkole 

 do funkcji go powołuje dyrektor szkoły 

 etatokoło 1-3 godzin tygodniowo 

 

Wykształcenie 

 wykształcenie wyższepedagogiczne 

 2-letnie dobrowolne studium specjalistyczne 

 projekty  EFS, warsztaty twórcze (komunikacja, 

asertywność, rozwiązywanie konfliktów, 

specyficzne znaki osobowości młodego 

człowieka) 



Podstawowe zadania doradcy 

edukacyjnego 

 działania doradcze 

    poradnictwo zawodowe w  akresie kształcenie i 

szkolenia 

 

 działania konsultacyjno- informacyjne 

    dostarczanie informacji o formach studiów w   

szkołach wyższych 

 

 działania koordynujące 

    w spółpraca z psychologiem szkolnym, s 

specjalnym pedagogiem, współpraca z poradnią 

CPPPaP, kuratorem społecznym itp. 

 



Podstawowe zadania doradcy 

edukacyjnego 

  prowadzenie dokumentacji 

 metodycko-informacyjna czynność 

    udzielana pedagogicznym  i fachowym pracownikom 

szkoły 

 działania monitorujące 

    monitorowanie uczniów z  niepełnosprawnością, 

    zdolnych i u talentowanych uczniów 

 działania aktualizujące 

    dostarczanie wiadomości z zakresu poradnictwa 

edukacyjnego na gazetce poradcy i na internetowej 

stronie szkoły 



Metody pracy doradcy edukacyjnego 

 rozmowa doradcza 

 obserwacja 

 ankieta, kwestionariusz przesiewowy, 

socjometria 

 

 konsultacje (rodzice, nauczyciele) 

 dyskusje (uczniowie, rodzice) 

 biesiady 

 



Centrum pedagogiczno–psychologicznego 

poradnictwa i prewencji (CPPPaP) 

Zgodnie z Ustawą o edukacji realizuje działania: 

 diagnostyczne 

 doradcze 

 terapeutyczne 

 zapobiegawcze 

 rehabilitacyjne 

 metodyczne 

 

Profesjonalny personel CPPPaP: 

 psycholog 

 pedagog specjalny 

 pedagog kliniczny 

 logopeda 

 socjalny pedagog,  socjalny pracownik 

 



Doradztwo zawodowe– 

planpracy w powiacie DolnyKubin 

Uczniowie Doradcae dukacyjny Psycholog CPPPaP 

11-12 lat  

(5,6 klasa) 

 

Podania do liceum i gimnazjum. 

Wybór zawodu w ramach 

nauczania- nieobowiązkowy 

przedmiot. 

            

                 - - 

13 lat  

(7 klasa) 

Informowanie o możliwości 

studiowania w szkołach  średnich. 

Kroki do zawodu – grupowy 

motywacyjny program. 

 

14 lat  

(8 klasa) 

Współpraca z psychologiem 

CPPPaP. 

Podania do gimnazji 

dwujęzycznych. 

Grupowa, indywidualna 

diagnostyka, doradztwo. 

Kroki do zawodu - program 

15 lat  

(9 klasa) 

Indywidualne doradztwo. 

Podania do szkół średnich. 

Indywidualna diadnostyka, 

doradztwo. 

Giełdaszkół. 

Spotkanie dyrektorów szkół 

podstawowych i średnich 

z edukacyjnymi doradcami w 

regionie. 



Działanie CPPPaP w zakresie 

poradnictwa zawodowego 

 dla szkół podstawowych 

 dla szkół średnich 

 giełda szkół średnich 

 metodyczne kierowanie doradców 

edukacyjnych 

 grupowy program motywacyjny 
 



Grupa docelowa 

doradztwa zawodowego 

Szkoły podstawowe 

 -uczniowie 8. i 9. klas  

(rok szkolny 2012/2013 

  - 264 uczniów) 

 

Szkoły średnie 

 gimnazjum 

 hotelowa akademia 

 Średnia szkoła medyczna 

 Akademia ekonomiczna 



Proces doradztwa zawodowego 

Psychologiczna diagnostyka 
 

 Podstawowe informacje, anamneza 

 Diagnostyka ogólnych umiejętności poznawczych 
(IST, ISA) 

 Diagnostyka osobowości (EPQ-R, HSPQ) 

 Diagnostyka zainteresowań (kwestionariusz 
Choynowskiego, Holland-Semafor) 

 

Doradztwo 
 

  indywidualny rozmowa, analiza profilu 

  skupiasię na dostosowaniu oczekiwań ucznia  i   

     jego wyników 

  wywiadz rodzicami 



Giełda szkół średnich 



Giełda szkół średnich 



Giełda szkół średnich 



Giełda szkół średnich 



Giełda szkół średnich 



Metodyczne kierowanie 

doradców edukacyjnych 
 

 Doradców zawodowych prowadzi CPPPaP  w odpowiednim 
powiacie 

 Spotkania są prowadzone 3-4 razy w roku 

 

Spotkania metodyczne mają na celu: 

 Rozwiązywania problemów edukacyjnych  w szkołach 

    (trudności w uczeniusię, zaburzenia zachowania, talentowane 
dzieci...) 

 Organizowanie wizyt w profesjonalnych instytucjach 

 Integracja uczniów ze specjalnymi edukacyjnymi potrzebami 

 Interpretacja ekspertyzy z badania w CPPPaP 

 Pomoc w przetwarzaniu danych statystycznych 

 Inne (umiejętności komunikacyjne,prowadzenie rozmowy, 
rozwiązywanie problemów...) 



Stretnutia doradców 

edukacyjnych 



Stretnutia doradców 

edukacyjnych 



Kroki do zawodu – program  

motywacyjny dla grupy 

 grupowy  program pracy z uczniami ze 
społecznie niekorzystnych środowisk, 
którego celem jest wybór kariery 

 wykorzystanie społecznego uczeniasię w 
ramach grupowej dynamiki 

 

 przewodnik metodologiczny, 35 tematów  
na głownedziałania, kwestionariusz 
przesiewowy 

 po treningu doradca edukacyjny może 
realizować program we współpracy ze 
specjalistą z CPPPa P 



Kroki do zawodu - cele 

 Rozwój osobowości 

    samopoznanie, rozwój stosunków społecznych, 
orientacji wartości, wsparcie motywacji do nauki, 
edukacji 

 

 Wspieranie rozwoju kariery 

    informacje o rynku pracy 

    poznanie własnych zainteresowań,  

    uświadomienie sobie związku  między zdolnościami, 
zainteresowaniami i sukcesem w życiu i na rynku 
pracy 



Grupa docelowa 

 uczniowie 8 i  9 klasy szkoły podstawowej, 8-letnie 

gimnazjum 

 dobrowolny udział, za zgodą rodzica 

 15-16 członków w grupie 

 

Systempracy 
 dwóch  wykładowców 

 podział czasu jest 30 godzin  szkoleniowych 

 1 spotkanie = 2 godziny (tj. min. 90 ) 

 odpowiednią ilość czasu na dostosowanie się do 

potrzeb grupy (w praktyce około 6-8 spotkań) 

 
 



Struktura spotkań 

 refleksja 

 działalność wstępna 

 głównaczęść ( przeżycie, prezentacja pracy 

przed grupą, refleksja) 

  czynności  na rozluźnienie 

  odpowiedź zwrotna, refleksja 

  wniosek, koniec 





Stowarzyszenie doradców 

edukacyjnych (AVP) na Słowacji 

 w szkołach działa około 2200 doradców edukacyjnych 

 AVP jest stowarzyszeniem prawnym członkami są 

pracownicy działający w instytucjach edukacyjnych, które 

udzielają doradztwa w zakresie wychowania, studiów 

i zawodu 

 

 Oferta: 

 aktualności 

 konferencje dla doradców edukacyjnych 

 infolinia w współpracy z Instytutem Badawczym Dziecinnej 

Psychologii i Patopsychologii w Bratysławie 

 dyskusje, artykuły dyskusyjne, poradnictwo-prawne 

 recenzja literatury naukowej 
 

                                www.asociaciavp.wbl.sk 



Projekt „ Otwór zswoje serce“ 

 organizatorzy : ICM Orava, Centrum 
Metodyczne Bratysława, Ambasada Wielkiej 
Britanii na Słowacji 

 Długoterminowe kursy dla pedagogów-  
doradców edukacyjnych i koordynatorów 
profilaktyki 

 100 godzin szkoleniowych 

 mające na celu możliwości grupowych form 
pracy z dziećmi i młodzieżą 

 

 



Ďakujeme za pozornosť! 

CPPPaP Dolný Kubín,  

ul.J.Ťatliaka 2051/8 026 01 Dolný Kubín, Slovensko 

www.centrumdk.sk 

e-mail: cpppapdk@gmail.com 

 


