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DORADZTWO ZAWODOWE 

 Doradztwo zawodowe obejmuje świadczenie pomocy w dokonywaniu kolejnych decyzji 
wyboru szkoły, zawodu lub pracy w formie indywidualnej porady zawodowej, poprzez analizę pola 
problemowego jednostki i udzielanie jej informacji zawodowych, podawanie wskazówek, sugestii 
oraz instrukcji /K. Lelińska: Założenia i kierunki rozwoju poradnictwa zawodowego w warunkach 
reformy edukacji, „Problemy poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”, 1999, nr 2/11, s. 29/. 

Kim jest doradca zawodowy? 

 Osoba udzielająca pomocy, w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych, 
młodzieży i osobom dorosłym w wyborze zawodu, kierunku kształcenia i szkolenia, uwzględniając 
ich możliwości psychofizyczne i sytuację życiową a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości 
systemu edukacyjnego, współpracując z rodzicami i nauczycielami w procesie orientacji 
zawodowej uczniów oraz wykorzystując w tym celu wiedzę o zawodach, znajomość 
psychologicznych i pedagogicznych technik, diagnozę rynku pracy oraz techniczne środki 
przekazywania informacji zawodowej /Klasyfikacja Zawodów i Specjalności, Wyd. MPiPS. Tom V, 
Zeszyt 2 cz. II., Warszawa 1995, s. 497/. 

Zadania doradcy zawodowego: 

1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w plano-
waniu kształcenia i kariery zawodowej; 

2. Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właści-
wych dla danego poziomu i kierunku kształcenia; 

3. Wskazywanie osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom, nauczycielom) źródeł 
dodatkowej, rzetelnej informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim 
i światowym na temat: 

• rynku pracy; 
• trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia; 
• możliwości wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych obszarach 

świata pracy; 
• instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu 

codziennym i zawodowym; 
• alternatywnych możliwości kształcenia dla młodzieży z problemami emocjonalnymi 

i niedostosowaniem społecznym; 



• programów edukacyjnych Unii Europejskiej; 
• porównywalności dyplomów i certyfikatów zawodowych; 
• udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom; 
• prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świa-

domego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej; 
• kierowanie w sprawach trudnych, do specjalistów: doradców zawodowych w porad-

niach psychologiczno-pedagogicznych i urzędach pracy, lekarzy itp. 
• koordynowanie działalności informacyjno – doradczej szkoły; 
• wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych poprzez organizowanie 

spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie im informacji i materiałów do pra-
cy z uczniami itp. 

4. Współpraca z radą pedagogiczną w zakresie: 

• tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa, 
zgodnie ze statutem szkoły; 

• realizacji zadań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej, 
zawartych w programie wychowawczym szkoły. 

5. Systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji; 

6. Wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji (internet, CD, 
wideo itp.) oraz udostępnianie ich osobom zainteresowanym; 

7. Współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa: kuratoria 
oświaty, centra informacji i planowania kariery zawodowej, poradnie psychologiczno-
pedagogiczne, powiatowe urzędy pracy, różnorodne materiały  zawodowo-edukacyjne 
(broszury dla uczniów, rodziców, nauczycieli, scenariusze zajęć, poradniki, foldery 
informacyjne, prezentacje multimedialne, filmy, pomoce dydaktyczne); 

8. Stworzenie zakładki na stronie internetowej szkoły z treściami z zakresu doradztwa 
zawodowego (zamieszczanie broszur dla uczniów i rodziców, bieżących informacji o rynku 
pracy, materiałów poradnikowych dla uczniów i rodziców, linków do stron związanych 
z doradztwem zawodowym). 
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