
Porady i wskazówki doradcy zawodowego 

 

„Nie można powiedzieć człowiekowi: nie postępujesz jak należy, nie wskazawszy mu równocześnie 

właściwej drogi” (M.Gogol) 

 

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie, wśród oferowanych przez Szkołę Podstawową  

w Czernichowie form pomocy psychologiczno-pedagogicznej  jest również doradztwo 

zawodowe. Swoją wiedzą i doświadczeniem, w dostępnych aktualnie formach, służą  szkolni 

doradcy zawodowi:  

- pani Marta Czyżewska – kontakt za pomocą dziennika elektronicznego; 

-pani Katarzyna Dulowska – kontakt telefoniczny tel: 694 – 583 – 872 

poniedziałek, środa, piątek: 10.00 – 12.00 

wtorek: 18.00 – 20.00 

czwartek: 14.00 – 16.00 

Ewentualnie, w innych godzinach po wcześniejszym ustaleniu osób zainteresowanych. Nadal 

pedagog  i doradca zawodowy pozostaje  do dyspozycji za pośrednictwem dziennika 

elektronicznego oraz przez Messenger. 

Wsparciem i fachową pomocą w wyborze szkół ponadpodstawowych służą wychowawcy klas 

VIII – pani  Magdalena Dobaj i pani Maria Grzybowska 

Uczeń, na rozmowę indywidualną powinien zastanowić się nad pytaniami; 

 Jakie są moje zainteresowania? 

 Co najchętniej robię w wolnych chwilach? 

 W jakich sytuacjach czuję się najlepiej? 

 Jaka jest moja wiedza na temat zawodów, które podobają mi się? 

 Które przedmioty szkolne najbardziej mnie interesują, a które sprawiają najwięcej 

problemów? 

 Jak się czuję w grupie rówieśniczej, jaką rolę w grupie zajmuję najchętniej? 

W klasach VII i VIII doradca zawodowy  poprzez prowadzenie zajęć w szkole aktywizuje 

uczniów do analizy informacji na temat swoich zainteresowań, uzdolnień, mocnych i słabych 

stron, przybliża świat zawodów i zagadnienia związane z rynkiem pracy. 

Doradca zawodowy, wspiera i przygotowuje uczniów do podjęcia decyzji edukacyjno– 

zawodowych. Pomaga uczniowi nabyć wiedzę, która pozwoli na sformułowanie realnych 

planów związanych z jego przyszłością zawodową. 

 Celem pracy doradcy zawodowego z uczniem jest dostarczenie mu informacji o roli 

czynników wewnętrznych i zewnętrznych istotnych w podejmowaniu decyzji edukacyjno-

zawodowych, a także zachęcenie ucznia do samopoznania i samoakceptacji. 

 

 



Porady i wskazówki:   

Szkolny doradca zawodowy wspierając ucznia klasy VIII w zakresie wyborów  

edukacyjno-zawodowych  powinien współpracować z rodzicami. To oni przecież są 

pierwszymi doradcami dla swoich dzieci. Od ich postawy w dużej mierze zależy w jaki 

sposób dziecko będzie podchodziło do swojej przyszłości edukacyjnej i zawodowej. 

Bardzo ważne będzie więc przygotowanie rodziców do umiejętnego wspierania, a nie 

wyręczania dzieci w podejmowaniu przez nich decyzji. 

Rodzicu - pamiętaj! 

 Wspieraj swoje dziecko w jego wyborach edukacyjno-zawodowych 

 Uczestnicz w jego sukcesach i ciesz się razem z nim 

 Spokojnie rozmawiaj z dzieckiem o jego planach, zamiarach, marzeniach i obawach 

 Pozwól dziecku na rozwijanie jego hobby i zainteresowań 

 Zachęcaj dziecko do kontaktu z  doradcą zawodowym, który na spokojnie  pomoże 

określić potencjał i możliwości dziecka 

 Pozwól dziecku na indywidualny plan działania, aby samodzielnie dokonywało 

wyborów na drodze rozwoju zawodowego 

 Wspólnie z dzieckiem zbierz informacje o szkołach, kierunkach kształcenia i 

 o zawodach na przyszłość 

 Pozwól dziecku realizować jego marzenia, a nie Twoje wizje i ambicje 

 Nie zapomnijcie o stworzeniu z dzieckiem planów awaryjnych, czasami mogą się 

przydać. 

Im wcześniej rodzice nauczą młodzież świadomie planować swoje życie i przekażą im 

wiedzę o zawodach, tym bardziej dopasowany do rynku pracy będzie ich indywidualny 

plan edukacyjno-zawodowy.  


