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Wstęp

Dolnośląski	Ośrodek	Doskonalenia	Nauczycieli	we	Wrocławiu	od	wie-
lu	 lat	 wspomaga	 szkolnych	 doradców	 zawodowych	 w	 ich	 trudnej	 pracy.	
Swoje	działania	w	obszarze	doradztwa	zawodowego	zintensyfikowaliśmy	o	
d	1	września	2017	r.	w	związku	z	ustaleniem	przez	Ministerstwo	Edukacji	
Narodowej	kierunków	polityki	oświatowej	państwa,	wśród	których	wskaza-
no	wprowadzanie	doradztwa	zawodowego	do	szkół	i	placówek	(rok	szkol-
ny	2017/2018)	 i	 rozwój	doradztwa	zawodowego	(rok	szkolny	2018/2019).	
Wielu	z	Państwa	uczestniczyło	w	organizowanych	przez	nas	konferencjach	
(Doradztwo zawodowe dla potrzeb rynku pracy; Doradztwo zawodowe – 
perspektywy i praktyczne rozwiązania; Doradztwo zawodowe w praktyce 
szkolnej; Jak efektywnie i efektownie wdrażać Wewnątrzszkolny System Do-
radztwa Zawodowego?)	oraz	warsztatach,	seminariach	i	kursach	doskonalą-
cych	poświęconych	tematyce	doradztwa.	

Od	czterech	lat	w	DODN	we	Wrocławiu	działa	sieć	współpracy	i	samo-
kształcenia	skupiająca	kilkudziesięciu	doradców	zawodowych	pracujących	
w	szkołach	na	terenie	Dolnego	Śląska.	Cykliczne	spotkania	w	ramach	sieci	
są	dla	nich	okazją	do	wymiany	doświadczeń,	pozwalają	na	prezentacje	do-
brych	 praktyk	 nauczycieli	 zajmujących	 się	 doradztwem	 zawodowym	oraz	
umożliwiają	 kontakt	 z	 pracodawcami,	 przedstawicielami	 urzędów	 pracy		
i	instytucji	związanych	z	rynkiem	pracy.	

Oddajemy	do	Państwa	dyspozycji	publikację	Doradztwo zawodowe   w ra-
mach serii Skrypty metodyczne.	Narzędziowy	charakter	artykułów	napisanych	
językiem	praktyki,	może	stanowić	przydatną	pomoc	w	realizacji	obowiązków	
w	obszarze	doradztwa	zawodowego,	zwłaszcza	dla	nauczycieli	rozpoczynają-
cych	przygodę	z	doradztwem.	Mamy	nadzieję,	że	nasze	podpowiedzi	ułatwią	
Państwu	dotarcie	do	sprawdzonych,	gotowych	pomysłów	na	realizację	zajęć		
z	uczniami,	a	może	także	zainspirują	do	podejmowania	innowacji	pedago-
gicznych.	Zapraszamy	do	lektury.

Ewa	Norkowska	
nauczyciel-konsultant
DODN	we	Wrocławiu
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Być szkolnym doradcą zawodowym
Ewa Norkowska - nauczyciel konsultant w DODN we Wrocławiu

Doradztwo	 zawodowe	 jest	 procesem,	 w	 którym	 doradca	 zawodowy	 pomaga	
człowiekowi	w	uzyskaniu	odpowiedniego	wglądu	w	 jego	własne	zainteresowania	
i	możliwości,	zachęca	do	podejmowania	własnych	decyzji	dotyczących	celów	edu-
kacyjnych	i	zawodowych.	Wszyscy	nieustannie	zastanawiamy	się,	jak	powinien	wy-
glądać	model	doradztwa	zawodowego	w	szkole.	Mają	nam	w	tym	pomóc	wdrażane	
od	1	września	2017	r.	przez	MEN	zmiany,	które	dotyczą	nie	tylko	ustroju	szkolnego	
i	nowych	rozwiązań	w	systemie	edukacji,	ale	także	doradztwa	zawodowego	i	jego	
roli	w	procesie	przygotowania	wykwalifikowanych	kadr	pracowniczych.	

Poradnictwo	zawodowe	ma	swoje	miejsce	w	polskiej	oświacie	od	dziesięcioleci	
i	różne	były	jego	losy.	W	powojennej	Polsce	przyjmowano	za	właściwe	przekonanie,	
że	podjęcie	pracy	jest	obywatelskim	obowiązkiem,	a	każdy	młody	człowiek	nada-
je	się	do	każdej	pracy.	Uznawano,	że	każdego	można	uczynić	dobrym	fachowcem	
w	dowolnym	zawodzie,	niezależnie	od	indywidualnych	uwarunkowań,	zaintereso-
wań	i	uzdolnień.	Funkcjonujące	wtedy	poradnictwo	zawodowe	musiało	uwzględniać	
tzw.	zawody	deficytowe	 i	branże	strategiczne	w	skali	kraju	–	prowadzono	działa-
nia,	które	miały	charakter	doboru,	a	nie	wyboru	zawodu	dla	potrzeb	rynku	pracy.	
Zmiana	nastawienia	wobec	poradnictwa	zawodowego	stała	się	zauważalna	od	1956	
r.,	kiedy	to	inicjatywę	zorganizowania	poradnictwa	zawodowego	podjął	Centralny	
Urząd	 Szkolenia	 Zawodowego,	 a	Komisja	Oświaty,	Nauki	 i	Kultury	 Sejmu	 PRL		
wezwała	władze	oświatowe	do	zorganizowania	poradnictwa	zawodowego	dla	mło-
dzieży	 i	 rodziców,	uznając,	 że	znaczny	odsiew	uczniów	w	szkołach	zawodowych	
spowodowany	był	m.in.	niewłaściwym	wyborem	zawodu.	W	1957	r.		poradnictwo	
zawodowe	zostało	włączone	do	systemu	oświaty.	Powstały	również	pierwsze	porad-
nie	psychologiczno-zawodowe.	W	1958	r.	poradnictwo	zawodowe	–po	raz	pierwszy	
w	historii	oświaty	w	Polsce	–zostało	ujęte	w	przepisy	prawne	(zarządzenie	Ministra	
Oświaty)i	 uzyskało	 trwałą	 bazę	 materialną,	 gwarantującą	 systematyczny	 rozwój.	
Jakże	znajomo	brzmią	dziś	zapisy	mówiące	o	tym,	że	nauczyciele,	a	zwłaszcza	wy-
chowawcy	klasowi,	powinni	prowadzić	stałą	i	systematyczną	pracę	nad	kształtowa-
niem	i	rozwijaniem	zainteresowań	uczniów,	kierować	ich	życzeniami	zawodowymi,	
pobudzać	i	zachęcać	do	możliwie	realnego	i	konkretnego	formułowania	swych	pro-
jektów	zawodowych.	Kolejne	zapisy	dotyczące	poradnictwa	zawodowego	pojawiły	
się		w		ustawie		z	1961	r.	o	rozwoju	systemu	oświaty	i	uchwale	Rady	Ministrów		nr	
110	z	3	maja	1974	r.	w	sprawie	doskonalenia	i	rozwoju	systemu	orientacji	i	porad-
nictwa	zawodowego.	W	1979	r.	Polska	ratyfikowała	Konwencję	nr	142	Międzynaro-
dowej	Organizacji	Pracy,	zawierającą	zapis	dotyczący	roli	poradnictwa	zawodowego	
i	kształcenia	zawodowego	w	rozwoju	zasobów	ludzkich.	Realne	zapotrzebowanie	na	
doradztwo	zawodowe	pojawiło	się	w	Polsce	dopiero	w	1989	r.W	latach19901-1992	
zaczęły	powstawać	Biura	Pracy	świadczące	usługi	poradnicze.	W	1991	r.	powstaje	
Stowarzyszenie	Doradców	Szkolnych	 i	Zawodowych	oraz	uruchomiono	pierwsze	



8     Doradztwo Zawodowe

studia	podyplomowe	w	zakresie	doradztwa	zawodowego.	W	roku	1995,	w	opraco-
wanej	przez	Instytut	Pracy	i	Polityki	Społecznej	klasyfikacji	zawodów	i	specjalności,	
pojawił	się	zawód	doradca	zawodowy.

Podstawowym	 aktem	 prawnym,	 z	 którego	 wynika	 konieczność	 organizacji	
i	wspierania	poradnictwa	zawodowego	przez	władze	publiczne	w	Polsce	jest	aktual-
nie	Konstytucja	RP	z	2	kwietnia	1997	r.	To	na	bazie	umieszczonych	w	niej	zapisów	po-
wstały	oświatowe	akty	prawne,	w	których	mowa	o	doradztwie	zawodowym.	Zgodnie	
z	rozporządzeniem	Ministerstwa	Edukacji	Narodowej	z	dnia	21	maja	2001	r.	w	spra-
wie	 ramowych	 statutów	 publicznego	 przedszkola	 oraz	 publicznych	 szkół	 (Dz.U.	
2001	nr	61	poz.	624	ze	zm.)	świadczenie	usług	doradczych	stało	się	obowiązkowe	
na	 poziomie	 szkół	 ponadgimnazjalnych.	 Nowelizacja	 rozporządzenia	 z	 2002	 r.	
wprowadziła	ten	obowiązek	również	na	poziomie	gimnazjum.	W	nieobowiązującym	
już	dzisiaj	rozporządzeniu	Ministerstwa	Edukacji	Narodowej	i	Sportu	z	dnia	7	stycz-
nia	2003	r.	w	sprawie	zasad	udzielania	i	organizacji	pomocy	psychologiczno-peda-
gogicznej	w	publicznych	przedszkolach,	szkołach	i	placówkach	(Dz.U.	2003	nr	11	
poz.	114)	po	raz	pierwszy	opisano	obowiązki	doradcy	zawodowego,	które	utrzyma-
no	w	przepisach	do	dnia	dzisiejszego.	Wśród	przedsięwzięć	realizowanych	w	latach	
2003-2006	w	ramach	Programu	„Pierwsza	Praca”	Ministerstwo	Gospodarki,	Pracy	
i	Polityki	Społecznej	w	porozumieniu	z	MEN		ogłosiło	konkurs	o	granty	na	 two-
rzenie	Szkolnych	Ośrodków	Kariery	w	szkołach	gimnazjalnych	i	ponadgimnazjal-
nych,	które	pomagały	młodzieży	w	przygotowaniu	się	do	wejścia	na	rynek	pracy.	
W	ramach	przyznanych	grantów	dofinansowano	utworzenie	i	rozwój	kilkuset	Szkol-
nych	Ośrodków	Kariery.	W	rozporządzeniu	Ministra	Edukacji	Narodowej	z	dnia	12	
marca	2009	r.	w	sprawie	szczegółowych	kwalifikacji	wymaganych	od	nauczycieli	
oraz	określenia	szkół	i	wypadków,	w	których	można	zatrudnić	nauczycieli	niema-
jących	wyższego	wykształcenia	 lub	 ukończonego	 zakładu	 kształcenia	 nauczycieli	
(tekst	 jednolity	 Dz.U	 2015	 poz.	 1264)	 opisano	 wymagania	 kwalifikacyjne,	 jakie	
musi	 posiadać	osoba	do	 zajmowania	 stanowiska	nauczyciela	doradcy	 zawodowe-
go	w	szkołach	 i	placówkach	oświatowych.	Zapisy	dotyczące	kwalifikacji	doradcy	
zawodowego	utrzymano	w	rozporządzeniu	Ministra	Edukacji	Narodowej		z	dnia	1	
sierpnia	2017	r.	w	sprawie	szczegółowych	kwalifikacji	wymaganych	od	nauczycieli	
(t.j.	Dz.U.	2020	poz.	1289).	

Obecnie	organizacja	szkolnych	działań	z	zakresu	doradztwa	edukacyjno-zawo-
dowego	wynika	wprost	z	ustawy	z	dnia	14	grudnia	2016	r.	– Prawo	oświatowe	(t.j.	
Dz.U.	2020	poz.	910).	Czytamy	w	niej,	że	zajęcia	z	doradztwa	zawodowego	są	jedną	
z	form	działalności	dydaktyczno-wychowawczej	szkoły,	a	zajęcia	mają	być	realizo-
wane	niezależnie	od	pomocy	w	wyborze	kierunku	kształcenia	i	zawodu	udzielanej	
uczniom	w	 ramach	pomocy	psychologiczno-pedagogicznej.	Ponadto	w	podstawie	
programowej	kształcenia	ogólnego	na	każdym	etapie	znajdujemy	zapisy,	które	wska-
zują,	że	zadaniem	szkoły	jest	przygotowanie	uczniów	do	wyboru	kierunku	kształce-
nia	 i	 zawodu.	W	 rozporządzeniu	Ministra	Edukacji	Narodowej	 z	 dnia	 3	 kwietnia	
2019	r.	w	sprawie	ramowych	planów	nauczania	dla	publicznych	szkół	(Dz.U.	2019	
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poz.	639	ze	zm.)	ustawodawca	określił	minimalną	ilość	godzin	przeznaczonych	na	
realizację	zajęć	edukacyjnych	z	zakresu	doradztwa	zawodowego.	Zajęcia	organizu-
je	się	dla	uczniów	klas	VII	i	VIII	szkoły	podstawowej	oraz	w	szkołach	ponadpod-
stawowych.	Od	1	września	2019	r.	obowiązuje	Rozporządzenie	Ministra	Edukacji	
Narodowej	z	dnia	12	lutego	2019	r.	w	sprawie	doradztwa	zawodowego	(Dz.U.	2019	
poz.	325).	Określa	ono	treści	programowe	z	zakresu	doradztwa	zawodowego,	sposób	
realizacji	doradztwa	zawodowego	oraz	zadania	doradcy	zawodowego.

Jednym	z	zadań	doradcy	jest	prowadzenie	zajęć	z	zakresu	doradztwa	zawodo-
wego.	Im	będą	ciekawsze,	realnie	przybliżą	rynek	pracy	oraz	umożliwią	zaprojek-
towanie	 ciekawej	własnej	 ścieżki	 edukacyjnej,	 tym	 chętniej	 uczeń	 będzie	w	 nich	
uczestniczył.	Efektywność,	ale	też	efektowność	zajęć	z	doradztwa	zawodowego	bę-
dzie	zależeć	od	stosowanych	przez	nauczycieli	metod	i	form	pracy.	Chcąc	wesprzeć	
szkolnych	doradców	zawodowych	oraz	innych	nauczycieli	przedstawiamy	propozy-
cję	stron	internetowych	z	gotowymi	scenariuszami	do	zajęć	doradczych	dla	różnych	
etapów	edukacyjnych,	artykuł	o	roli	wychowawcy	w	procesie	doradztwa	zawodo-
wego,	scenariusz	bloku	zajęć	przygotowanych	przez	nauczyciela-doradcę	oraz	dobre	
praktyki	w	doradztwie	zawodowym.

Bibliografia:
1.	 Rollnik-Sadowska	 E.	 (2013),	 Zmiany	 modelu	 poradnictwa	 zawodowego	

w	 Polsce,	 „Studia	 Ekonomiczne”	 (Uniwersytet	 Ekonomiczny	 w	 Katowicach),	 nr	
161:	132–	140.

2.	System	poradnictwa	zawodowego	w	Polsce,	publikacja	w	projekcie	Leonardo	
da	Vinci	„Zawsze	na	kursie”	 ,	https://pracownik.kul.pl/files/10244/public/System_
por_zaw_w_Polsce.pdf

3.	Kukla	D.	Raport	dotyczący	stanu	doradztwa	edukacyjno-zawodowego	w	Pol-
sce	i	wybranych	krajach	Unii	Europejskiej,	Projekt	Opracowanie	Modelu	Poradnic-
twa	Zawodowego	oraz	Internetowego	Systemu	Informacji	Edukacyjno-Zawodowej,	
publikacja	w	projekcie	systemowym	realizowanym	przez	Krajowy	Ośrodek	Wspie-
rania	Edukacji	Zawodowej	i	Ustawicznej	w	ramach	Programu	Operacyjnego	Kapitał	

Ludzki,		Warszawa	2012.
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Rola wychowawcy 
w procesie doradztwa zawodowego
Lech Stempel – nauczyciel konsultant w DODN we Wrocławiu

Doradztwo	zawodowe,	to	wyjątkowy	dialog	z	młodym	człowiekiem,	który	ma	
go	przygotować	na	umiejętne	dokonywanie	wyborów	na	swojej	ścieżce	zawodowej.	
Niestety	bardzo	często	przy	realizacji	zajęć	zapominamy	o	najważniejszym	elemen-
cie,	bez	którego	funkcjonowanie	w	każdym	środowisku,	czy	to	domowym,	czy	to	
szkolnym	 czy	 też	 zawodowym,	 jest	 niemożliwe.	Tym	 elementem	 jest	 oczywiście	
–	wychowanie.	

Przepisy	prawa	oświatowego	przewidują	obecność	wychowawców	w	procesie	
doradztwa	zawodowego,	a	każdy	z	wychowawców	powinien	mieć	świadomość,	że	
realizacja	zagadnień	dotyczących	doradztwa	zawodowego	należy	do	jego	obowiąz-
ków.	Nauczyciel	musi	być	świadomy,	że	przygotowuje	uczniów	do	funkcjonowania	
w	świecie,	o	którym	sam	niewiele	wie.	Według	Światowego	Forum	Ekonomiczne-
go	do	2022	 r.	w	wyniku	automatyzacji	 zniknie	75	milionów	miejsc	pracy.1	Takie	
prognozy	budzą	obawy	wielu	pracowników,	a	szczególności	tych,	którzy	wykonu-
ją	powtarzalne	zadania,	charakteryzujące	się	niewielką	dynamiką.	Jednak	 te	same	
prognozy	przewidują	pojawienie	się	na	globalnym	rynku	pracy	nowych	stanowisk.	
Z	każdym	rokiem	na	rynku	pracy	będą	pojawiały	się	kolejne	obszary	specjalizacyj-
ne.	 I	 choć	 trudno	 dziś	wymienić	 kierunki	 rozwoju	wszystkich	 branż,	 pewne	 jest,	
że	obok	merytorycznych	umiejętności,	kluczową	rolę	będą	odgrywać	kompetencje	
miękkie	przyszłych	pracowników.	

Co	zatem	w	obecnej	sytuacji	może	zaoferować	dzisiejszy	wychowawca	swoim	
uczniom?	Może	skupić	się	na	kształtowaniu	u	uczniów	pożądanych	przez	pracodaw-
ców	 tzw.	 kompetencji	miękkich	 (interpersonalnych).	To	 od	 ich	 posiadania	 będzie	
zależeć	w	dużej	mierze	możliwość	odnalezienia	się	naszych	uczniów	na	rynku	pracy,	
kiedy	skończą	szkołę.	Uczeń	musi	mieć	świadomość,	że	obecnie	na	znaczeniu	zyskują	
nie	tyle	posiadane	dyplomy	i	certyfikaty,	co	cechy	charakteru	zapewniające	elastycz-
ność	i	łatwość	adaptacji	w	zmieniającym	się	środowisku	pracy.	Wśród	kompetencji	
pożądanych	przez	pracodawców	wymienia	się	najczęściej:	umiejętność	budowania	
relacji	i	komunikację,	zdolność	do	adaptacji	w	nowych	warunkach,	gotowość	i	chęć	
nabywania	wiedzy	oraz	uniwersalność,	rozumiana	jako	skuteczność	zarówno	w	pra-
cy	samodzielnej,	jak	i	zespołowej.		Aby	sprostać	tym	oczekiwaniom		niezbędne	jest	
realizowanie	zaleceń	Parlamentu	Europejskiego	i	Rady	Unii	Europejskiej	w	sprawie	
kompetencji	kluczowych.	To	właśnie	w	tym	dokumencie	zostały	określone	umiejęt-
ności	podstawowe,	uzyskiwane	w	procesie	uczenia	się	przez	całe	życie.	Odnosi	się	
on	również	do	możliwości	nabywania	doświadczeń	w	zakresie	przedsiębiorczości,		
na	przykładzie	miniprzedsiębiorstw,	praktyk	w	firmach	lub	podczas	wizyt	przedsię-
biorców	w	instytucjach	edukacyjnych	i	szkoleniowych.	

1	https://szynkowski.eu/future-of-jobs-2018/
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Kompetencje,	rozumiane jako	wiedza - składająca się z faktów i liczb, koncepcji, 
idei i teorii, które są już ugruntowane i pomagają zrozumieć określoną dziedzinę lub 
zagadnienie, 

umiejętności -	definiowane jako	zdolność i możliwość realizacji procesów i ko-
rzystania z istniejącej wiedzy do osiągania wyników	oraz	postawy	-	opisujące uspo-
sobienie i sposoby myślenia służące działaniu lub reagowaniu na idee, osoby lub 
sytuacje, to te, których wszystkie osoby potrzebują do samorealizacji i rozwoju oso-
bistego, uzyskania szans na zatrudnienie, włączenia społecznego i aktywnego oby-
watelstwa.	

W	pracy	doradczej	musimy	mieć	na	uwadze	to,	że	każda	nasza	relacja	z	uczniem,	
będzie	podlegała	ocenie,	 zarówno	 tej	bezpośredniej	–	czy	 jesteśmy	przekonujący,	
wiarygodni,	odpowiednio	zmotywowani,	czy	posiadamy	odpowiednią	wiedzę,	do-
świadczenie	 itp.	 -	 jak	 i	 tej	przyszłej,	 gdy	nasz	uczeń	będzie	 już	 realizował	 swoją	
ścieżkę	kariery	zawodowej	–	jak	jest	przygotowany,	czy	dokonał	trafnych	wyborów,	
jak	jego	wybory	wpływają	na	innych.	Stąd	też	autorytet,	postawa	i	przygotowanie	
nauczyciela	do	pracy	wychowawczej,	w	tym	doradczej,	ma	szczególne	znaczenie.	
Zatem	zadaniem	nauczycieli	jawi	się	wzmacnianie	swojego	indywidualnego	warsz-
tatu	metodycznego	w	 obszarze	 trzech	 podstawowych	 grup	metod,	 które	 sprzyjać	
będą	realizacji	zadań	wychowawczych,	w	tym	w	obszarze	doradztwa	zawodowego.	
Są	to:	

1)	metody	ułatwiające	zrozumienie	tematu,	pobudzające	do	przemyśleń	i	dysku-
sji,	oraz	takie	które	powodują	wzrost	zainteresowania	tematem;

2)	metody,	które	pomagają	w	lepszym	poznaniu	siebie,	swoich	przeżyć,	przeko-
nań,	możliwości	i	ograniczeń	oraz	takie,	które	ułatwiają	wyrażanie	swoich	poglądów	
w	obecności	innych	osób;

3)	metody	ukierunkowane	na	relacje	interpersonalne.
Metody	 kreatywne	 i	 aktywizujące	 są	 tylko	 narzędziem.	 To	 od	 wychowawcy,	

nauczyciela	 lub	 doradcy	 będzie	 zależeć,	 jak	 efektywnie	 zostaną	 one	wykorzysta-
ne	w	praktyce.	Wychowawca	-	doradca	zawodowy,	powinien	być,		kimś	w	rodzaju	
mentora,	 który	wzbudza	 szacunek	 zarówno	wiedzą	 jak	 i	 postawą.	Tylko	w	 takim	
przypadku,	uczniowie	będą	mieli	pełne	zaufanie	do	osoby,	która	wskazuje	im	drogi	
rozwiązań	w	czasie,	kiedy	oni	sami	nie	odnaleźli	jeszcze	odpowiedniej	ścieżki.
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Materiały edukacyjne 
jako wsparcie dla doradców zawodowych
Małgorzata Reichel - nauczyciel konsultant DODN we Wrocławiu Filia 
w Wałbrzychu, koordynator Sieci współpracy i samokształcenia doradców 
zawodowych

Drodzy	doradcy	zawodowi,	w	czasie	tak	trudnym	dla	wszystkich,	podzielę	się	
z	Wami	przydatnymi	materiałami,	które	na	pewno	wzbogacą	Wasz	warsztat	pracy.

Pierwszy	 link	 	 https://doradztwo.ore.edu.pl/odkrywa	 nam	 stronę	 Ośrodka	
Rozwoju	 Edukacji,	 poświęconą	 doradztwu	 edukacyjno-zawodowemu.	 Zgroma-
dzone	 tam	 zasoby	 kierowane	 są	 do	 uczniów,	 rodziców,	 doradców	 zawodowych,	
pedagogów,	wychowawców,	 jak	 i	pozostałych	nauczycieli.	Pierwsza	zakładka	po-
kazuje	nam	ścieżki	kształcenia:	schemat	obowiązujący	absolwentów	gimnazjum	od		
1	września	2017	r.,	2018	r.	i	2019	r.	oraz	schemat,	który	obowiązuje	absolwentów	
szkoły	podstawowej	od	1	września	2019	r.	Schemat	może	posłużyć	do	wyjaśnienia	
uczniom	systemu	kształcenia,	który	wprowadziła	do	szkół	Reforma	2017	r.	W	za-
kładce	umieszczony	jest	też	link	do	wyszukiwarki	szkół	i	placówek	oświatowych,	
tzw.	SIO	(system	informacji	oświatowej),	który	pozwala	na	wyszukanie	informacji	
o	szkołach	ponadgimnazjalnych	i	ponadpodstawowych	na	terenie	całego	kraju.

Druga	zakładka	pn.	„Gdzie	znajdę	pomoc”	przedstawia	schemat	placówek	i	in-
stytucji,	które	prowadzą	usługi	z	zakresu	doradztwa	edukacyjno-zawodowego.	Wy-
mienieni	są		szkolni	doradcy	zawodowi,	ochotnicze	hufce	pracy,	urzędy	pracy	itd.	
Klikając	w	nazwę	instytucji	otrzymujemy	informację,	kogo	ona	statutowo	wspiera	
i	na	jakiego	rodzaju	wsparcie	można	liczyć.

Najobszerniejsza	zakładka	to	„Vademecum	doradcy”.	Można	tutaj	znaleźć	wie-
le	 cennych	 informacji	 i	materiałów	przydatnych	w	pracy	doradcy	zawodowego.		
Podzakładka	„Reforma	kształcenia	 zawodowego	2017r.”to	 zbiór	wiadomości	na	
temat	szkolnictwa	branżowego,	podstaw	programowych	wprowadzonych	reformą	
2017	i	2019	r.,	programów	i	planów	nauczania	zawodu,	nowych	zawodów	kształ-
conych	w	szkołach	branżowych	oraz	aktualnych	aktów	prawnych	obowiązujących	
w	szkolnictwie	zawodowym.	„Programy	 i	WSDZ”	 to	z	kolei	podzakładka	przy-
gotowana	z	myślą	o	bezpośrednim	wsparciu	doradców	zawodowych.	Przykłado-
we	programy	 	obejmują	 treści	kolejnych	etapów	edukacyjnych:	od	preorientacji	
zawodowej	po	orientację	klas	I-III	i	IV-VI	,	doradztwo	zawodowe	w	klasach	VII	
i	VIII	szkoły	podstawowej,	branżowej	szkoły	I	stopnia,	 technikum	i	liceum.	Pu-
blikacja	 zawiera	 przykładowe	 elementy	 realizacji	 programu	doradztwa	 zawodo-
wego,	słownik	pojęć,	rekomendowane	zasoby	oraz	wiele	ciekawych	scenariuszy	
zajęć	do	wykorzystania	na	zajęciach	z	uczniami,	spotkaniach	z	rodzicami	oraz	rad	
pedagogicznych.	WSDZ		zawiera	wzorcowe	rozwiązania	organizacyjne,	dotyczą-
ce		funkcjonowania	wewnątrzszkolnego	systemu	doradztwa	zawodowego	w	szko-
le	podstawowej,	branżowej	szkole,	 technikum	oraz	 liceum.	Warto	zaznaczyć,	że	
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przykładowe	programy	oraz	WSDZ	były	opracowane	przed	wprowadzeniem	roz-
porządzenia	w	sprawie	doradztwa	zawodowego,	dlatego	należy	dostosować	je	do	
prawa	obowiązującego,	tj.	rozporządzenia	Ministra	Edukacji	Narodowej	z	dnia	12	
lutego	2019	r.	w	sprawie	doradztwa	zawodowego	(Dz.U.	2019	poz.	325).	W	dal-
szej	części	zakładki	możemy	znaleźć	Raport	z	ewaluacji	szkoleń	trener	w	z	zakre-
su	doradztwa	zawodowego	oraz	program	szkolenia	dla	osób	realizujących	zadania	
z	zakresu	doradztwa	zawodowego.

Kolejną	pozycją	na	stronie	ORE	są	publikacje,	w	których	możemy	znaleźć	mię-
dzy	 innymi	 podstawy	 teoretyczne,	 pozycje	 dotyczące	wielokulturowości,	 a	 także	
przykładowy	program	realizacji	zajęć	z	doradztwa	zawodowego	w	branżowej	szko-
le	 I	 stopnia	 i	w	klasie	siódmej	 	 szkoły	podstawowej.	Wiele	pozycji	odnosi	 się	do	
potrzeb	 uczniów	 klas	 gimnazjalnych,	 jednak	 możemy	 dostosować	 je	 do	 potrzeb	
uczniów	ostatnich	klas	szkoły	podstawowej,	którzy	stają	przed	koniecznością	wybo-
ru	dalszego	kierunku	kształcenia	lub	zawodu.

Strona	Ośrodka	Rozwoju	Edukacji	zawiera	również	wykaz	wszystkich	niezbęd-
nych	aktów	prawnych,	które	są	przydatne	w	pracy	doradcy	zawodowego:	wymienio-
ne	wcześniej	Rozporządzenie	w	sprawie	doradztwa	zawodowego,	Rozporządzenie	
w	 sprawie	 zasad	 organizacji	 i	 udzielania	 pomocy	 psychologiczno-pedagogicznej	
w	 publicznych	 przedszkolach,	 szkołach	 i	 placówkach,	 jak	 i	 inne,	 dotyczące	 np.	
szkolnictwa	branżowego.

Olbrzymim	wsparciem	dla	osób	realizujących	zadania	z	zakresu	doradztwa	za-
wodowego	są	zasoby	zakładki	„Narzędzia	diagnostyczne”.

Możemy	tu	znaleźć	miedzy	innymi:
• Diaprezamus	–	narzędzie	diagnostyczne	umożliwiające	badanie	predyspozycji	

oraz	zainteresowań	zawodowych	młodzieży;
• Labirynt zawodów	–	niewerbalny	 test	predyspozycji	 i	zainteresowań	zawo-

dowych;
• Młokoz	–	narzędzie	służące	do	diagnozy	zainteresowań	zawodowych	uczniów;
• Rozpoznawanie predyspozycji i zainteresowań–	pakiet	metodyczny	zawiera-

jący	testy	oraz	poradniki	z	przykładowymi	scenariuszami	lekcji;
• Poznaj swoje zainteresowania –	zbiór	narzędzi	diagnostycznych	i	materiałów	

metodycznych	wspierających	dzieci	i	młodzież	w	procesie	planowania	ścieżki	edu-
kacyjnej.	

Oprócz	wskazanych	narzędzi	diagnostycznych,	przeznaczonych	do	wykorzysta-
nia	 przez	 doradców	 zawodowych,	 zawarte	 są	 również	 na	 stronie	 tzw.	 „nowe	 na-
rzędzia	 diagnostyczne”	 i	materiały	 poprojektowe,	 które	 pomagają	w	 rozpoznaniu	
zainteresowań	zawodowych	i	predyspozycji	uczniów.	Są	to	np.	„PERSPEKTYWY	
Edukacyjno-Zawodowe”,	„Kotwice	kariery	–	Moje	pasje”,	„Poznaj	swoje	predys-
pozycje	zawodowe		–Zamek”,	„Wyspa	zawodów”,	„Klocki	kariery”.	Zachęcam	do	
wypróbowania	materiałów	i	narzędzi	w	celu	dobrania	tych,	które	okażą	się	najod-
powiedniejsze	dla	wsparcia	waszych	uczniów	i	pozwolą	uatrakcyjnić	prowadzone	
zajęcia.	
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Zakładką,	która	w	realny	sposób	wizualizuje	ścieżki	kariery	są	multimedia.	Mo-
żemy	w	niej	 zobaczyć	między	 innymi	filmy	o	 zawodach,	 szkołach	 zawodowych,		
kształceniu	na	odległość,	a	także	o	doradztwie	zawodowym.	Bardzo	dobrym	pomy-
słem	na	rozpoczęcie	zajęć	–	i	to	nie	tylko	z	doradztwa	zawodowego	–	jest	wyświe-
tlenie	filmu	animowanego	o	wyborze	szkoły	i	zawodu.

„Przydatne	linki’	to	zakładka	kierująca	nas	na	strony	instytucji	sektora	edukacji/
oświaty	(MEN,	CKE,	IBE…),	obszaru	rynku	pracy	(MR,	PiPS,	OHP,	CI-KSZ),	spo-
łeczności	lokalnych	oraz	instytucji	i	organizacji	międzynarodowych.	Ze	strony	do-
radztwa	zawodowego	można	również	wejść	do	strony	projektu	Eurodoradztwo,	jak	
również	Sali	sieci	wsparcia	Doradca	zawodowy,	w	której	można	dzielić	się	z	innymi	
doradcami	swoja	wiedzą	i	doświadczeniem.

Strona	Ośrodka	Rozwoju	Edukacji	jest	znana	doradcom	zawodowym,	ważne	jest	
jednak,	by	w	sposób	pełniejszy	korzystać	z	jej	możliwości.	

Drugi	link,	który	chciałabym	Wam	przybliżyć	to	https://mapakarier.org/	–	strona	
interaktywnego	narzędzia	z	doradztwa	zawodowego	pn.	Mapa Karier: Doradztwo 
zawodowe w szkole. Narzędzie	to	jest	bezpłatną	bazą	kilkuset	zawodów,	scenariu-
szy	 lekcji	oraz	materiałów	pomocniczych,	które	można	wykorzystać	na	zajęciach	
z	doradztwa	zawodowego	w		przedszkolu,	szkole	podstawowej	i	ponadpodstawowej.	
Strona	startowa	Mapy	Karier	ukazuje	nam	w	pierwszej	kolejności	 ścieżki	kariery	
opisane	na	stronie	zawodów.		W	dniu	pisania	artykułu	było	ich	600,	liczba	ta	wciąż	
się	zmienia	i	kolejne	zawody	są	dołączane	do	bazy.	Poniżej	widzimy	Miasto	zawo-
dów	–	narzędzie	dla	przedszkolaków	i	dla	uczniów	edukacji	wczesnoszkolnej.	Obok	
znajdują	 się	pomysły	na	 lekcje,	 a	na	 samym	dole	blog,	w	którym	można	znaleźć	
wiele	ciekawych	artykułów	z	dziedziny	doradztwa	zawodowego.	Poniżej	postaram	
się	przybliżyć	wszystkie	wymienione	wyżej	zakładki.

Zacznę	 od	 ścieżek	 kariery.	 Wśród	 opisanych	 są	 zawody	 z	 żółtym	 napisem	
„nowy”,	co	znaczy,	że	jest	to	zawód	niedawno	zamieszczony,	oraz		z	napisem	„za-
wód	 przyszłości”,	 czyli	 	 ten,	 którydopierowchodzina	 rynek	 pracy	 lub	wejdzie	 na	
niego	w	przyszłości.	Mapa	karier	pozwala	nam	sortować	 (ikonka	po	prawej	 stro-
nie	 nad	 zawodami)	wg	 daty	 dodania,	 zapotrzebowania,	 nazwy,	 czasu	 nauki,	 licz-
by	zatrudnionych,	a	 także	zarobków.	Możemy	również	filtrować	wg	wymaganych	
przedmiotów,	branż,	zawodów	kształconych	w	szkolnictwie	zawodowym,	środowi-
ska,	charakterystyki	oraz	godzin	pracy.	Uważam,	że	 to	bardzo	przydatna	 funkcja,	
pozwalająca	np.	nauczycielom	przedmiotów	na	wskazanie,	w	jakich	zawodach	przy-
datna	jest	wiedza	z	danej	dziedziny.	W	górnej	części	strony	znajduje	się	lupa,	która	
pozwala	nam	na	wyszukanie	wskazanego	przez	nas	zawodu.	Obok	lupy	są	z	kolei		
kostki,	które	pozwalają	losowo	wybierać	zawody.	Scenariusz	zajęć,	wykorzystujący	
kostki,	zamieszczony	jest	w	pomysłach	na	lekcje.		Po	kliknięciu	wybranego	zawodu	
pojawia	 się	nam	 informacja	dotycząca	pełnego	opisu	zawodu	 (zawiera	m.in.	opis	
kompetencji	miękkich,	ważnych	w	pracy	na	tym	stanowisku),	 istotnych	wymagań	
i	umiejętności	(wskazane	przedmioty),	przykładowych	ścieżek	edukacyjnych,	staty-
styk	dla	zawodu	(zapotrzebowanie	i	czasu	nauki)	oraz	statystyk	dla	grupy	zawodów	
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(rynek	pracy,	średnie	zarobki).	Kartę	zawodu	możemy	wydrukować,	a	 informację	
o	zawodzie	może	odczytać	nam	lektor,	jeżeli	wciśniemy	ikonkę	„włącz	lektora”.

Zakładka	„Miasto	zawodów”	to	narzędzie	przeznaczone	do	pracy	z	młodszymi	
dziećmi	w	ramach	preorientacji	i	orientacji	zawodowej	w	klasach	1-3.	Mając	w	kla-
sie	 tablicę	multimedialną,	można	pokazać	dzieciom,	 jak	poruszać	 się	 po	mieście.	
Gdy	klikniemy	palcem	lub	myszką	w	przykładowy	budynek,	wyświetlą	się	zawody,	
które	występują	w	danej	instytucji.	Kliknięcie	w	konkretny	zawód	wyświetlakartę	
zawodu,	która		zawiera:	pełny	opis	zawodu,	umiejętności,	przykładową	ścieżkę	edu-
kacyjną,	statystyki,	grupę	zawodową	oraz	podobne	zawody.	Kartę	zawodów	moż-
na	wydrukować,	a	wszystkie	informacje	o	zawodzie	może	przeczyć	za	nas	lektor(	
ikonka	włącz	lektora).	Materiał	jest	przedstawiony	w	sposób	przystępny	dla	dzieci.	
W	mieście	zawodów	możemy	przez	lupę	odnaleźć	szukany	budynek	lub	zawód,	a		
klikając	na	kostki	–	losowo	wybrać	zawód.	

Scenariusze	zajęć	z	wykorzystaniem	Ścieżek	kariery	i	Miasta	zawodów	opisane	
są	w	zakładce	Pomysły	na	lekcje.	Serdecznie	zapraszam	do	zapoznania	się	z	pomy-
słami	wyposażonymi	w	kompletne	materiały	do	wydruku,	a	nawet	drukiem	dyplomu	
dla	młodych	odkrywców	świata	zwodów	(przedszkole,	klasy	I-III).

Strona	Mapy	Karier	posiada	 też	bloga,	polecam	materiał	„WSDZ	–	 jak	zapla-
nować	i	ewaluować	doradztwo	zawodowe	w	szkole”,	który	zawiera	link	do	bardzo	
ciekawego	webinarium	„Czas	na	WSDZ”,	rozwiewającego	wszystkie	wątpliwości	
dotyczące	dokumentacji	wewnątrzszkolnego	systemu	doradztwa	zawodowego.	Blog	
zawiera	bardzo	dużo	ciekawych	artykułów	dotyczących	zagadnień	związanych	z	do-
radztwem	zawodowym.

Nie	może	zapomnieć	o	Facebooku,	na		którym	Mapa	Karier	nieustannie	nas	za-
skakuje,	proponuje	wiele	ciekawych	i		–	co	ważne		–	darmowych	webinariów,	cie-
kawe	informacje,	linki.	

Wychodząc	 naprzeciw	 potrzebom	 doradców	 zawodowych	 w	 dobie	 edukacji	
zdalnej	Mapa	Karier	zamieściła	post	(27.10.2020	r.),	w	którym	zebrała	linki	z	pomy-
słami	na	doradztwo	zawodowe	w	trakcie	edukacji	zdalnej.		Przygotowała	również	
darmowe	webinarium	„Zajęcia	doradztwa	zawodowego	online”	(4.11.2020	r.).

Chciałabym	 Państwa	 zachęcić	 do	 korzystania	 z	 wymienionych	 materiałów	
w	celu	wzbogacenia	swojego	warsztatu	pracy	 i	uatrakcyjnienia	zajęć	z	doradztwa	
zawodowego.	
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Narzędzia coachingowe 
w doradztwie zawodowym dla maturzystów
Katarzyna Winkowska – doradca zawodowy w Szkolnym Ośrodku Kariery 
w Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu

WSTĘP
„Narzędzia	coachingowe	w	doradztwie	zawodowym	dla	maturzystów”	zostały	

opracowane	dla	potrzeb	własnych	w	celu		efektywnej	realizacji		pracy	doradcy	za-
wodowego	w	Szkolnym	Ośrodku	Kariery.

Podstawowym	 celem	 było	 przygotowanie	 materiału,	 który	 w	 istotny	 sposób	
wzbogaciłby	proces	doradczy	o	elementy	coachingu.

Poszczególne	narzędzia	zostały	zaprojektowane	w	taki	sposób,	aby	mogły	być	
wykorzystywane	 przez	 doradcę	 zawodowego	 podczas	 indywidualnych	 spotkań	
z	uczniem,	a	także,	aby	uczeń	samodzielnie	mógł	wykonać	ćwiczenia	w	dowolnym	
czasie.	Spotkania	mogą	dotyczyć	wyborów	edukacyjnych	np.	wyboru	kierunku	stu-
diów,	jak	również	wyborów	zawodowych	np.	podjęcia	satysfakcjonującej	pracy.

Materiał	został	podzielony	na	4	części:
Część	I	Budowanie	świadomości;
Część	II	Projektowanie	przyszłości;
Część	III	Motywacja;
Część	IV	Wdrażanie.
Części	 I-III	 zawierają	 zestaw	 5.	 ćwiczeń	 do	 wykorzystania	 w	 czasie	 spotkań	

z	uczniami	lub	ich	indywidualnej	pracy.
Część	IV	stanowi	propozycję	do	spotkania	podsumowującego	cały	proces	wspie-

rania.
Wszystkie	materiały	pomocnicze	zawierają	jasne	i	przejrzyste	instrukcje.	Nadają	

się	do	bezpośredniego	wykorzystania	podczas	realizacji	spotkania.

O	COACHINGU
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COACHING KARIERY
To	 interaktywny	 proces	 współpracy	 klienta	 i	 coacha	w	 obszarze	 życia	 zawo-

dowego	klienta.	Coaching	kariery	obejmuje	 takie	aspekty	życia	zawodowego	 jak:	
przygotowywanie	się	do	wejścia	na	rynek	pracy	 i	efektywne	poszukiwanie	nowej	
pracy,	planowanie	ścieżki	kariery	zawodowej,	doskonalenie	zawodowe,	definiowa-
nie	i	wykorzystanie	swoich	talentów,	określenie	istotnych	aspektów	swojej	idealnej	
pracy	i	zawodu,	znalezienie	bardziej	satysfakcjonującej	pracy,	rozpoczęcie	własnej	
działalności	gospodarczej,	kierunku	rozwoju	zawodowego,	strategie	i	 techniki	po-
szukiwania	pracy.		

KIM JEST COACH?
M.	Bennewicz	„Coaching	–	restauracja	osobowości”
(...)Jako	coach	jestem	przewodnikiem,	którego	wynajmujesz	na	podróż	do		wła-

snego	 celu.	 Ja	mogę	Twoje	 cele	 znać,	 ale	 nie	 jest	 to	 konieczne.	Ty	wiesz	 dokąd	
zmierzasz.	Ja	natomiast	wiem,	kiedy	w	podróży	należy	się	zatrzymać,	kiedy	należy	
rozbić	namiot,	bądź	stanąć	w	oberży	(…)	

(…)	Możemy	powiedzieć,	że	pełen	obraz	sytuacji	coachingowej	to	obraz	spotka-
nia	dwóch	przewodników.	Tego	jednego,	który	przyjeżdża	do	obcego	miasta	i	tego	
drugiego,	który	w	swoim	mieście	żyje	od	dawna.	Jeden	świetnie	zna	trasy,	po	któ-
rych	się	porusza.	Drugi	natomiast	jest	specjalistą	survivalu,	od	nowych	sytuacji.	Jest	
też	 tak	bardzo	ciekaw	odkryć,	które	 razem	dokonują,	 jednak	ma	duży	dystans	do	
nowego	terenu.	Jest	wyważony,	ostrożny.	Potrafi	zmobilizować	w	naturalny	sposób	
swojego	znajomego,	mieszkańca	tego	miasta,	do	odkrywania	zupełnie	nowych	per-
spektyw,	gwarantując	bezpieczeństwo	zmiany(…).

CECHY COACHA:
1.	Osoba	otwarta	na	innych;
2.	Osoba,	która	potrafi	budować	relację	z	innymi;
3.	Osoba	otwarta	na	swój	własny	rozwój;
4.	Osoba,	która	czerpie	satysfakcję	z	sukcesów	innych;
5.	Osoba,	która	potrafi	słuchać;
6.	Osoba,	która	posiada	dobrą	pamięć.
7.	Osoba,	która	posiada	umiejętności	wychwytywania	szczegółów.
8.	Osoba,	która	potrafi	wpierać	innych.

CO RÓŻNI COACHA OD DORADCY ZAWODOWEGO?	
Wyobraź	sobie,	że	przez	wiele	lat	marzyłeś	o	tym,	aby	osiągnąć	taki	sam	sukces	

jak	Maja	Włoszczowska–	polska	zawodniczka	kolarstwa	górskiego,	złota	medalistka	
mistrzostw	świata	w	wyścigu	elity	MTB	oraz	w	maratonie	MTB.

W	końcu	zdecydowałeś	się	rozpocząć	swoją	przygodę	z	jednośladem	i	kupić	go.	
Pierwsze	pytanie,	które	się	pojawia:	jaki wybrać rower?	I	tu	z	pomocą	przychodzi	
doradca.	To	on	pomoże	Ci	wybrać	i	zakupić	najlepszy	sprzęt	w	najkorzystniejszej	
cenie	oraz	wręczy	Ci	wszelkie	instrukcje.	Twój	idol	może	stać	się	Twoim	mentorem,	
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który	pokaże	Ci,	jak	jeździć	na	tym	rowerze,	jakie	techniki	są	najskuteczniejsze	dla	
osiągnięcia	najlepszych	wyników.	A	co	zrobi	coach?	Coachbędzie	biegał	za	Tobą	tak	
długo,	dopóki	nie	nauczysz	się	samodzielnie	jeździć.	Warto	pamiętać	o	jeszcze	jed-
nej	możliwości:	gdyby	okazało	się,	że	boisz	się	jazdy	na	rowerze,	wtedy	powinieneś	
skorzystać	z	pomocy	terapeuty,	którzy	pomoże	Ci	zidentyfikować	lęki	i	przyczyny	
Twoich	obaw.

KILKA WSKAZÓWEK DLA DORADCY
UMIEJĘTNOŚĆ BUDOWANIA ZAUFANIA

Zbudowanie	zaufania	w	relacji:	coach–klient	wpływa	pozytywnie	na	cały	proces	
wsparcia.	Klient	musi	mieć	pewność,	że	to,	co	mówi	podczas	spotkania	pozostanie	
wyłącznie	między	nim	a	coachem,	dlatego	bardzo	ważne	jest	zapewnienie		o	pouf-
ności	i	przede	wszystkim	przestrzeganie	tej	zasady.	Uczestnik	spotkań	powinien	też	
mieć	poczucie,	że	nie	jest	oceniany.	Takie	zapewnienie	wpłynie	pozytywnie	na	jego	
otwartość	i	chęć	współpracy.	Ważniejsza	stanie	się	praca,		a	nie	pragnienie	pokazania	
się	od	najlepszej	strony.	

UMIEJĘTNOŚĆ WYZNACZANIA CELÓW
Ustalenie	celów	spotkań	 to	ważny	element	wspólnej	pracy	klienta	z	coachem.	

Jest	to	technika	równie	ważna	jak	umiejętność	zadawania	pytań.	Wyznaczenie	celów	
pełni	funkcję	motywacyjną,	przyczyniając	się	w	ten	sposób	do	poprawy	wyników.	
Bardzo	ważne	jest,	aby	określony	cel	był	sformułowany	w	sposób	czytelny	i	konkret-
ny	oraz	posiadał	datę	realizacji.	W	ten	sposób	może	zostać	przełożony	na	konkretne	
działania.	Cel	nie	może	być	 też	zbyt	 łatwy.	Lepiej	koncentrować	się	na	mocnych	
stronach	osoby	radzącej	się,	a	nie	na	 jego	słabościach.	Realizacja	zaplanowanych	
celów	wpływa	na	powodzenie	podejmowanych	celów,	co	więcej,	ich	realizacja	zna-
cząco	 podnosi	 samoocenę.	Aby	 skoncentrować	 się	 na	 silnych	 stronach	 i	 na	 celu,	
warto	zadać	pytanie:	Jak jeszcze lepiej możesz wykorzystać swoje mocne strony?

UMIEJĘTNOŚĆ ZADAWANIA PYTAŃ.
Zadawanie	właściwych	pytań	jest	jedną	z	podstawowych	umiejętności	w	komu-

nikacji.	Dobrze	zadane	pytanie	powinno	być	jasne,	krótkie	i	na	temat.	Powinno	być	
zadane	w	języku	używanym	przez	osobę	radzącą	się,		w	taki	sposób,	aby	było	dla	
niego	zrozumiałe.	Ważne jest stosowanie pytań otwartych (!),	czyli	takich,	na	któ-
re	nie	można	udzielić	odpowiedzi	„tak”	lub	„nie”.

UMIEJĘTNOŚĆ PARAFRAZOWANIA I KLARYFIKOWANIA
Parafraza	to	powtórzenie	swoimi	słowami	wypowiedzi	drugiej	osoby.	Celem	jest	

nie	tylko	podsumowanie	treści,	ale	również	sprawdzenie,	czy	dobrze	rozumiemy,	co	
rozmówca	miał	na	myśli.	Jest	to	też	sposób,	by	pokazać,	że	słuchamy	oraz	aby	za-
chęcić	drugą	osobę	do	rozwinięcia	poruszanego	wątku.	Parafrazę	można	rozpocząć,	
używając	zwrotów	typu:	Jeśli dobrze zrozumiałem…, czy tak?, Z tego, co mówisz, 
rozumiem, że…A więc uważasz, że…
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I BUDOWANIE ŚWIADOMOŚCI
To umiejętność integracji i właściwej oceny wielu różnych źródeł informacji 

oraz przedstawiania interpretacji, które pomagają klientowi poszerzać świado-
mość, a tym samym osiągnąć uzgodnione rezultaty.

Ćwiczenie	1:	KOŁO	ŻYCIA
Ćwiczenie	 służy	pomiarowi	poziomu	 satysfakcji	w	poszczególnych	obszarach	

życia	w	dniu,	w	którym	jest	przeprowadzone.	Pozwala	również	określić	oczekiwane	
zmiany	w	kolejnych	aspektach	wybranego	obszaru.

Wskazówki	do	ćwiczenia:
Instrukcja	dla	ucznia
Koło	(narzędzie	nr	1)	symbolizuje	Twoje	życie.	Życie	składa	się	z	różnych	waż-

nych	dla	Ciebie	obszarów.	Dlatego	koło	zostało	podzielone	na	części	–	jak	kawałki	
tortu	czy	pizzy.	Każdy	z	nich	należy	określić,	nazwać	samodzielnie	lub	skorzystać	
z	podanych	opisów.	Podaj	swoją	definicję	tych	obszarów.	Zakładając,	że	środek	koła	
to	0	(brak	satysfakcji),	a	jego	obwód	to	10	(stan	idealny),	określ	swój	poziom	sa-
tysfakcji	w	każdym	z	tych	obszarów	życia,	rysując	linie	 tak,	aby	utworzyły	nową	
krawędź.	Powstałe	obramowanie	reprezentuje	Twoje	Koło	Życia.	Spójrz	na	obszary,	
w	których	chciałbyś	podwyższyć	swój	poziom	satysfakcji.	Zaznacz	poziom	którym	
będziesz	usatysfakcjonowany	za	np.	5	lat.

Przykładowe	pytania:
•	Od	której	części	koła,	obszaru	swojego	życia	zaczniesz?
•	Która	będzie	kolejna?
•	Z	którego	obszaru	jesteś	najbardziej	usatysfakcjonowany	i	dlaczego?
•	Z	którego	najmniej	i	dlaczego?
•	Gdybyś	miał	wybrać	 tylko	 jeden	obszar,	 nad	którym	chciałbyś	popracować,	

żeby	zwiększyć	swoją	satysfakcję	i	równowagę	w	życiu,	to	który	obszar	wybierzesz?	
•	Na	ile	chcesz	zwiększyć	tę	satysfakcję	w	skali	od	1	do	10?

Ćwiczenie	2:	PRIORYTETY 
R.N.	Bolles	„Jaki	kolor	ma	Twój	spadochron”
(…)	Pamiętaj,	że	o	 to	wszystko	warto	się	w	życiu	starać,	 to	wszystko	jest	po-

trzebne,	wręcz	niezbędne.	Pytanie	brzmi,	ku	czemu	chciałbyś	w	szczególności	skie-
rować	swoją	energię,	swoje	zdolności	i	umiejętności.	Czemu	miałoby	służyć	twoje	
życie,	skoro	już	tu	jesteś?	(…)

Priorytet	to	działanie,	cel	o	najwyższym	pierwszoplanowym	znaczeniu.	
Wskazówki	do	ćwiczenia:
Instrukcja	dla	ucznia
Siatka	 priorytetów	 (narzędzie	 nr	 2)	 składa	 się	 z	 	 czterech	 sekcji:	A,	B,	C,	D.	

W	sekcji	A	wypisz	wszystkie	rzeczy,	które	są	dla	Ciebie	ważne	w	dowolnej	kolej-
ności	(maksymalnie	10	pozycji)–	mogą	to	być	wybrane	wartości	(ćwiczenie	nr	4).	
Staraj	się	zdefiniować,	co	dana	pozycja	dla	Ciebie	oznacza.	Powiedz	to	na	głos.
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Następnie	w	sekcji	B	porównujesz	pozycje	–tylko	dwie	naraz.	Sprawdź,	co	kryje	
się	pod	danym	numerem	i	porównaj	ze	sobą.	Zaczynasz	od	porównania	numeru	1	
i	numeru	2	z	sekcji	A.	Wybierz	jedną	i	tylko	jedną	z	dwóch	możliwości.	Wybraną	po-
zycję	zakreśl	np.	kołem.	Następnie	porównuj	1i	3,	1	i	4,	2	i	3,	2	i	4	i	tak	dalej	(każdy	
numer	z	każdym).	Kiedy	skończysz	wybieranie	jednej	pozycji	w	sekcji	B,	policz,	ile	
razy	każdy	numer	został	zaznaczony	i	wpisz	wynik	w	górny	pusty	poziom	wiersza	
w	sekcji	C.	Kontynuuj	do	momentu,	kiedy	każdy	numer	będzie	miał	swój	wynik.

Przyjrzyj	 się	 wynikom.	 Jeśli	 zauważysz	 remis	 w	 ilości	 zaznaczonych	 jakichś	
dwóch	pozycji,	musisz	go	rozstrzygnąć.	Należy	odnaleźć	kratkę	w	sekcji	B,	gdzie	
pojawiły	się	te	dwa	„remisowe”	numery	i	sprawdzić,	który	wówczas	wygrał.	Zwy-
cięzcy	przyznaj	dodatkowo	pół	punktu.

Jeśli	zauważysz	trzy	numery	zakreślone	tyle	samo	razy,	oznacza	to,	że	w	którejś	
odpowiedzi	zaprzeczyłeś	sam	sobie.	Popatrz	na	te	trzy	numery		i	wybierz	z	nich	to,	
co	jest	dla	Ciebie	najważniejsze	i	daj	mu	¾	punktu,	drugiemu	w	kolejności	daj	½	
punktu,	a	trzeciemu	nie	przyznaj	punktu.

Następnie	popatrz,	która	pozycja	(numer)	uzyskała	najwięcej	punktów.	Przyznaj	
jej	 pierwsze	miejsce	w	ostatecznym	 rankingu	 i	wpisz	 to	 do	ostatniego	–	dolnego	
wiersza	w	sekcji	C.	Potem	sprawdź,	który	numer	uzyskał	drugą	w	kolejności	liczbę	
zakreśleń	i	nadaj	mu	drugie	miejsce,	i	tak	dalej	aż	do	końca.

W	rubryce	D	przepisz	listę	pozycji	z	sekcji	A,	ale	tym	razem	we	właściwej	kolej-
ności,	wynikającej	z	końcowego	rankingu	sekcji	C.	

Przyjrzyj	się	wartościom	na	szczycie	rankingu.	Teraz	już	wiesz,	jakiej	wartości	
chcesz	w	życiu	służyć,	jaki	ślad	chciałbyś	po	sobie	pozostawić.	Wiesz	także,	co	jest	
drugie,	trzecie.	Te	trzy	pierwsze	wartości	nadadzą	Twojemu	życiu	cel	i	sens.

Pytania	pomocnicze:
•	Co	oznacza	dla	Ciebie	pierwsza…,	druga…,	trzecia	wartość?
•	Jak	wykorzystasz	zdobytą	właśnie	wiedzę	?

Ćwiczenie	3:	KOTWICE  KARIERY 
Edgar	Schein	na	podstawie	badań	doszedł	do	wniosku,	że	istnieje	ścisły	związek	

między	wyznawanym	systemem	wartości	i	potrzebami	a	obranym	rodzajem	kariery.	
Schein	wyodrębnił	osiem	takich	wartości	i	nazwał	je	„kotwicami”	kariery.	Według	
tego	 badacza	 ludzie	 często	 dokonują	wyboru	 kariery,	 kierując	 się	 niewłaściwymi	
przesłankami,	co	skutkuje	podjęciem	pracy	w	miejscu	nieadekwatnym	do	wyznawa-
nych	wartości,	a	w	konsekwencji	poczuciem	niezadowolenia	z	wykonywanej	pracy	
oraz	spadkiem	produktywności.		

Wskazówki	do	ćwiczenia:
Instrukcja	dla	ucznia
Celem	tego	kwestionariusza	(narzędzie	nr	3)	jest	zachęcenie	do	refleksji	na	temat	

obszarów	własnych	 kompetencji,	motywacji	 do	 pracy,	 systemu	wartości.	Nie	ma	
tu	odpowiedzi	dobrych	i	złych.	Różne	cechy	opisane	w	kwestionariuszu	są	równie	
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dobre,	a	wypełnienie	go	ma	posłużyć	do	opisania	Twoich	„kotwic”	kariery,	nie	zaś	
do	ich	oceniania.

Pytania	pomocnicze:
•	Wykonując	jakie	obowiązki	w	pracy,	czułbyś	się	zadowolony?
•	Jaka	praca	dałaby	Ci	najwięcej	satysfakcji?

Ćwiczenie	4:	WARTOŚCI 
Wartości	 mówią,	 kim	 jesteśmy.	 Nie	 kim	 chcielibyśmy	 być,	 nie	 kim	 –	 jak	

myślimy	 –	 powinniśmy	 być,	 ale	 kim	 jesteśmy	 w	 swoim	 życiu	 TU	 i	 TERAZ.	
Wartości	reprezentują	naszą	niepowtarzalną	istotę,	naszą	ostateczną	i	najbardziej	
satysfakcjonującą	formę	wyrażania	siebie	i	wchodzenia	w	relacje.	Wartości	służą	
za	kompas	wskazujący,	co	to	znaczy	być	w	zgodzie	ze	sobą.	Jeśli	konsekwentnie	
i	w	spójny	sposób	respektujemy	swoje	wartości,	prowadzimy	dobre,	satysfakcjo-
nujące	życie.

Wskazówki	do	ćwiczenia:
Instrukcja	dla	ucznia
Przedstawiona	tabela	(narzędzie	nr	4)	zawiera	80	wartości.	Wybierz	z	nich	40,	

którymi	kierujesz	się	w	życiu,	które	są	dla	Ciebie	ważne.	
Zbyt	długa	lista	wartości	sprawia,	że	jesteśmy	rozproszeni,	a	w	obliczu	ważnych	

życiowych	decyzji	trudno	nam	wybrać	to,	czym	się	kierować.	Dlatego	spośród	wy-
branych	40	wartości	wybierz	20	najważniejszych	w	Twoim	życiu.		

Odrzucenie	wartości	może	być	trudne.	Zrób	to	jednak	powoli	i	dokładnie	oraz	jak	
najbardziej	 zgodnie	ze	 sobą.	Wybierz	10	wartości	 zdecydowanie	najważniejszych	
w	Twoim	życiu.	

Łatwiej	jest	podejmować	ważne	życiowe	decyzje,	kiedy	znamy	swoją	hierarchię	
wartości.	Uporządkuj	więc	10	najważniejszych	dla	Ciebie	wartości,	zaczynając	od	
najważniejszej.

Przykładowe	pytania:
Przyjrzyj	się	wybranym	wartościom	i	zastanów	się	nad	każdą	z	nich:
•	Co	dokładnie	znaczy	dla	Ciebie	ta	wartość?	
•	Jak	ją	rozumiesz?
•	Dlaczego	jest	to	dla	Ciebie	ważne?
•	Co	 świadczy	o	 tym,	 że	 kierujesz	 się	 tą	wartością?	 –	 działania,	 przekonania,	

sposób	bycia,	itp.
•	Co	oznacza	dla	Ciebie	żyć	w	zgodne	z	wartościami?

Ćwiczenie	5:	SWOT 
Zastosowanie	analizy	SWOT	pomaga	zweryfikować	nasze	 silne	 i	 słabe	 strony	

oraz	 szanse	 i	 zagrożenia	w	odniesieniu	do	wybranych	karier,	 a	 to	z	kolei	ułatwia	
dokonanie	wyboru	konkretnego	kierunku	zawodowego	i	sprecyzowanie	dalszej	stra-
tegii	rozwoju.
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Wskazówki	do	ćwiczenia:
Instrukcja	dla	ucznia:
Do	ćwiczenia	wykorzystaj	narzędzie	nr	5.	Silne	i	słabe	strony		to	np.	wykształ-

cenie,	dobra	znajomość	języków	obcych,	sprawna	obsługa	komputera,	umiejętności	
interpersonalne,	 dobra	 kondycja	 fizyczna,	 mobilność,	 rozwinięta	 sieć	 kontaktów.	
Słabe	strony	ograniczają	nasz	rozwój,	mogą	to	być	np.	brak	konkretnych	kompeten-
cji,	niska	wiara	we	własne	możliwości,	brak	zabezpieczenia	finansowego	itp.	

Możliwości	izagrożenia	to	z	kolei	czynniki,	które	występują	w	otaczającej	nas	
rzeczywistości,	na	które	nie	mamy	bezpośredniego	wpływu.	Możliwości	 to	pozy-
tywne,	zewnętrzne	uwarunkowania,	które	możemy	uwzględnić	przy	podejmowaniu	
decyzji	dotyczących	pracy	czy	edukacji.	Zagrożenia	są	od	nas	niezależne,	jednak	ich	
skutki	powinniśmy	przewidywać	i	brać	pod	uwagę.	

Przykładowe	pytania:

SILNE STRONY
• Jakie mam zalety?
• Co robię dobrze, a co lepiej od innych?
• Co robię chętnie?
• Za co cenią mnie inni?
• Jakie mam kompetencje?
• Co może być moją siłą?
• Co wyróżnia mnie na tle innych?

SŁABE STRONY
• Do czego nie mam predyspozycji?
• Czego nie lubię robić?
• Jakich umiejętności mi brakuje?
• Jakich czynności unikam?
• Jakie są moje słabości?

SZANSE
• Jakie trendy i tendencje na rynku pracy są dla mnie 

korzystne?
• Jakie szanse i możliwości dla siebie dostrzegam?
• W jakim kierunku rozwija się moja branża?

ZAGROŻENIA
• Jakie stoją przede mną zagrożenia?
• Jakiej konkurencji mogę się spodziewać?
• Czy zachodzące zmiany na rynku pracy 

mogą mi zaszkodzić?

II PROJEKTOWANIE PRZYSZŁOŚCI –CELE
Wyznaczanie	celu	to	jeden	z	najistotniejszych	elementów	procesu	coachingowe-

go.	Cel	w	coachingu	powinien	być	przede	wszystkim	jasny,	motywujący	i	możliwy	
do	osiągnięcia.	Skoro	cel	ma	być	motywujący	to	znaczy,	że	powinien	być	pozytyw-
nie	sformułowany.

Ćwiczenie	6:	SMARTER
Cel,	do	osiągnięcia	którego	dążysz,	powinien	być:

Specyficzny Mierzalny Autentyczny Realistyczny Terminowy Ekologiczny Recorded

zdefiniowany wymierny ambitny osiągalny określony  
w czasie

zgodny z war-
tościami zapisany
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Wskazówki	do	ćwiczenia:
Instrukcja	dla	ucznia
Wypisz	na	kartce	papieru	cel	lub	cele,	którymi	chciałbyś	się	zająć	podczas	spo-

tkania.	Kiedy	 uczeń	wypisze	 kilka	 celów,	 spytaj,	 którym	 chciałby	 się	 zająć	 dziś.	
Następnie	poproś,	aby	zapisał	cel	według	schematu	SMART.

Pytania	pomocnicze:
S
•	Czego	dokładnie	chcesz?
•	Co	chcesz	osiągnąć?
•	Co	to	będzie?
•	Nad	czym	chcesz	dzisiaj	pracować?
•	Jaki	jest	Twój	cel?
M
•	Po	czym	poznasz,	że	osiągnąłeś	cel?
•	Jak	się	przekonasz,	że	osiągnąłeś	cel?
•	Co	będzie	wskazywało	na	to,	że	cel	został	osiągnięty?
•	Po	czym	jeszcze?
A
•	Co	da	Ci	osiągnięcie	celu?
•	Co	dzięki	temu	osiągniesz?
•	Co	się	stanie,	gdy	go	zrealizujesz?
•	Co	się	stanie,	gdy	go	nie	zrealizujesz?
•	Co	zyskasz?
•	Co	jest	w	tym	ważnego	dla	Ciebie?
R
•	Czy	jest	to	dla	Ciebie	realne	do	osiągnięcia?
•	Co	może	Ci	utrudnić	realizację	celu?
•	Co	Cię	powstrzymuje,	żeby	osiągnąć	go	już	teraz?
T
•	Ile	czasu	to	wymaga?
•	Do	kiedy	chcesz	to	osiągnąć?
•	Kiedy	wykonasz	pierwszy	krok,	aby	zacząć	ten	cel	realizować?
•	Kiedy	przestaniesz	go	realizować?
E
•	Na	kogo	wpłynie	ten	cel?
•	Na	kogo	jeszcze?
•	Jak	wpłynie?
•	Co	możesz	z	tym	zrobić?
•	Czy	cele	są	warte	podjęcia	wszystkich	kroków,	żeby	je	zrealizować?
R
•	Zapisz	to.
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Ćwiczenie	7:	MOST
Wskazówki	do	ćwiczenia:
Instrukcja	dla	ucznia
Przygotuj	kartkę	papieru	i	długopis.	Naszkicuj	na	kartce	most	z	czterema	filara-

mi.	Na	pierwszym	filarze	napisz	rok	2020	na	ostatnim	rok	2025.
Pytania	pomocnicze:
•	Dokąd	chcesz	dotrzeć	w	roku	2025?	Zapisz	cel	na	końcu	mostu.
•	Gdzie	jesteś	teraz	w	realizacji	tego	celu	w	roku	2020?	Zapisz	to	na	początku	

mostu.
•	Co	musisz	każdego	roku	zrobić,	aby	dotrzeć	do	wymarzonego	celu?
Krok	po	kroku	przeanalizuj	swoją	drogę	od	2020	do	2025	r.	i	zapisz	ją	przy	ko-

lejnych	filarach.

Ćwiczenie	8:	MAPA MARZEŃ
Mapa	marzeń	porządkuje	i	konkretyzuje	nasz	cel,	uruchamia	wizualizację	celu/	

marzenia.	Najpierw	widzimy	coś	w	naszych	myślach,	następnie	przenosimy	te	ob-
razy	na	papier.	Fizyka	kwantowa	mówi	o	tym,	że	świat	wyłonił	się	z	myśli,	dlatego	
też	nasze	życie	jest	manifestacją	koncepcji,	które	funkcjonują	w	naszych	umysłach.	
Poprzez	 prawo	 przyciągania	 programujemy	 podświadomość,	 która	 efektywnie	
wspiera	nas	w	codziennym	wyszukiwaniu	okazji	do	tego,	aby	osiągnąć	upragnione	
cele.	Mapa	marzeń	jest	skuteczną	metodą,	która	pomagaskupiać	się	na	celach,	ich	
uporządkowaniu	 i	 skonkretyzowaniu,	 i	 pomaga	 je	 zwizualizować.	Kolejne	ważne	
elementy	do	dalszej	pracy	na	bazie	tego	ćwiczenia	to	realizacja	i	wdrożenie.

Wskazówki	do	ćwiczenia:
Instrukcja	dla	ucznia
Przygotuj	kartkę	papieru	–	najlepiej	 formatu	A3,	klej,	nożyczki,	kolorowe	fla-

mastry.	Zastanów	się	nad	celem,	który	chcesz	osiągnąć.	Pośrodku	kartki	wklej	lub	
narysuj	symbol	obrazujący	wynik	twojego	celu/marzenia.	Wokół	symbolu	powklejaj	
wycinki	z	czasopism,	dorysuj	lub	dopisz	wszystko,	co	szczegółowo	obrazuje	to,	do	
czego	dążysz	krok	po	kroku.	Pozwól	intuicji	kierować	Twoją	pracą.

Przykładowe	pytania:
•	Co	oznacza	symbol	przedstawiony	na	mapie?
•	Co	jest	pożądanym	rezultatem?
•	Co	musisz	zrobić,	żeby	to	osiągnąć?
•	Kto	może	Ci	w	tym	pomóc?
•	Po	czym	poznasz,	że	to	osiągnąłeś?

Ćwiczenie	9:	STRATEGIA WALTA DISNEYA
Pracownicy	Walta	Disneya	 zajmowali	 trzy	 piętra	 jednego	 budynku.	Najwyżej	

urzędowali	marzyciele.	To	oni	tworzyli	wizję	przyszłej	bajki.	Szczęśliwcy	wcale	nie	
musieli	się	zastanawiać	nad	tym,	czy	ich	plan	jest	wykonalny.	Na	środkowym	piętrze	
w	budynku	Disneya	rezydowali	realiści.	Do	ich	zadań	należało	przełożenie	szalonej	
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wizji	na	konkretne	działania.	Układali	plan	pracy.	Gdy	realiści	ze	studia	Disneya	zro-
bili	już	swoje,	plan	projektu	trafiał	na	niższe	piętro,	do	krytyków.	Kiedy	już	krytycy	
z	Disneya	zrobili	swoje,	projekt	wracał	piętro	wyżej	do	realistów.	Ci	zastanawiali	się	
nad	tym,	jak	poradzić	sobie	z	zastrzeżeniami.

Wskazówki	do	ćwiczenia:
MARZYCIEL
Weź	krzesło	i	naklej	na	nim	kartkę	z	napisem	„Marzyciel”.	Usiądź	na	nim	i	wciel	

się	w	rolę	„wizjonera”.	Wyobraź	sobie	siebie	w	upragnionej	sytuacji.	Dostrzeż	tyle	
szczegółów,	ile	tylko	się	uda.

Przykładowe	pytania:
•	Na	czym	Ci	zależy?
•	Gdzie	jesteś?
•	Jak	się	czujesz?
•	Jak	wyglądasz?
•	Co	czyni	Cię	szczęśliwym?

Jeśli	Twoja	wizja	jest	już	wystarczająco	wyrazista,	a	Ty	jesteś	podekscytowany	
czekającą	Cię	perspektywą,	pora	zejść	poziom	niżej.

REALISTA
Teraz	usiądź	na	drugim	krześle	z	przyklejoną	kartką	„Realista”.	Twoim	zadaniem	

jest	przełożenie	szalonej	wizji	na	konkretne	działania.	Zastanów	się	teraz,	jak	speł-
nisz	swoje	marzenie.

Przykładowe	pytania:
•	Co	dokładnie	będziesz	musiał	zrobić?
•	Co	już	masz?
•	Czego	jeszcze	będziesz	potrzebował?

KRYTYK
Przesiądź	się	na	trzecie	krzesło.	Na	tym	etapie	może	się	wykazaćTwój	wewnętrz-

ny	krytyk.	Jego	pesymizm	bardzo	się	teraz	przyda.	
•	Wymień	wszystko,	co	w	Twoim	planie	mogłoby	pójść	„nie	 tak”.	Pamiętaj	–

masz	odnosić	się	do	konkretnych	punktów	planu,	a	nie	do	marzenia	w	ogóle!

I	ZNÓW	PLANUJ
Głosy	pesymistów	i	niedowiarków	służą	temu,	żeby	koncepcję	dopracować	–	je-

śli	jest	warta	dopracowania,	i	odłożyć	na	półkę,	jeśli	graniczy	z	szaleństwem.	Kiedy	
już	krytycy	z	Disneya	zrobili	swoje,	projekt	wracał	do	realistów.	Ci	zastanawiali	się	
nad	tym,	jak	poradzić	sobie		z	zastrzeżeniami.	Pójdź	ich	śladem.
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URZECZYWISTNIAJ
W	studiu	Disneya	często	się	zdarzało,	że	projekt	wielokrotnie	krążył	między	re-

alistami	a	krytykami.	Jeśli	więc	wciąż	widzisz	słabe	punkty	na	drodze	do	realizacji	
swojego	marzenia,	pozwól	wewnętrznemu	realiście	zmierzyć	się	z	nimi.	

ZASADA:	Krytyk	nie	ma	kontaktu	z	marzycielem.	Bo	jeśli	zabraknie	głosu	ra-
cjonalisty,	krytyk	zabije	wizję	marzyciela	na	starcie.

Gotowe?	Teraz	wpisz	 do	 kalendarza	 pierwsze	 działania	 związane	 z	 realizacją	
Twojego	marzenia.

Ćwiczenie	10:	WYBÓR ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA
Wybór	dalszej	ścieżki	kształcenia	jest	ważnym	elementem	projektowania	przy-

szłości.	Poniższe	ćwiczenie	będzie	przydatne,	kiedy	uczeń	stoi	przed	dylematem	do-
tyczącym	wyboru	uczelni	lub	innej	formy	kształcenia.

Wskazówki	do	ćwiczenia:
Instrukcja	dla	ucznia
Zastanów	się	nad	tym,	jakie	kryteria	będziesz	brał	pod	uwagę,	wybierając	własną	

ścieżkę	 kształcenia,	 jakie	 kwestie	 są	 dla	Ciebie	 najważniejsze	w	wyborze	 szkoły	
i	wstaw	znak	X	w	odpowiednich	polach	w	tabeli.	Następnie	wybierz	5	najistotniej-
szych	dla	Ciebie	kwestii	 i	wypisz	 je	kolejno	w	rubryce:	5	NAJWAŻNIEJSZYCH	
KRYTERIÓW	(przypisując	numer	1	najistotniejszej	z	nich).

KRYTERIUM X- kryterium ważne
zgodność z zainteresowaniami
status prawny (szkoła publiczna/ niepubliczna)
uprawnienia do nadawania stopni naukowych
program nauczania
system rekrutacji kandydatów
tryb nauczania (stacjonarny, zaoczny, wieczorowy)
wysokość czesnego
system odpłatności za naukę
prestiż uczelni i jej dokonania naukowe
działalność studencka (kółka studenckie, stypendia zagraniczne)
dobór kadry naukowej
warunki uczenia się (siedziba szkoły, ilość osób w grupach, wyposażenie 
techniczne)
warunki socjalne (pomoc finansowa, stypendia socjalne, naukowe możli-
wość zakwaterowania)
opinie studentów danej uczelni na jej temat
odległość od miejsca zamieszkania
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możliwość znalezienia zatrudnienia po ukończeniu danej szkoły
inne (jakie…..)
inne (jakie….)

5 NAJWAŻNIEJSZYCH KRYTERIÓW:

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

5 PRZYKŁADOWYCH MOŻLIWOŚCI:

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

III MOTYWACJA
Jakby	było	wspaniale,	gdyby	chciało	mi	się	tak	bardzo,	jak	mi	się	nie	chce...		Jak	

to	zmienić?

Ćwiczenie	11:	PRZESKOCZYĆ OGRANICZENIA
Wskazówki	do	ćwiczenia:
Instrukcja	dla	ucznia
1.	Weź	kartkę	i	długopis,	zapisz	odpowiedź	na	następujące	pytanie.
Gdyby nie było żadnych ograniczeń i wszystko byłoby możliwe, to jak by wyglą-

dało Twoje życie?
2.	Pomyśl,	że	ograniczenia powracają–	wypisz	wszystko	to,	co	nie	pozwala	Ci	

żyć	w	ten	sposób,	co	Cię	ogranicza	i	powstrzymuje	przed	realizowaniem	marzeń,	co	
utrudnia,	co	przerasta	Cię….

3.	Przypatrz	się	jeszcze	raz	ograniczeniom, które zostały wypisane–	czy	wszyst-
kie	są	realnymi	ograniczeniami?	Czy	na	pewno?	Które	z	nich	mogą	nie	być	obiek-
tywną	prawdą,	tylko	przekonaniem?	Aby	rozpoznać	ograniczenia,	znajdź	choć	jeden	
przykład	z	życia	swojego	lub	innych	ludzi,	który	udowadnia,	że	takie	ograniczenia	
można	pokonać.

4.	Zapytaj	siebie,czy dalej chcesz wierzyć w te przekonania, które Cię ogranicza-
ją?	Jeśli	nie,	to	jakim	przekonaniem	wspierającym	możesz	zastąpić	każde	z	przeko-
nań	negatywnych?	Zapisz	każde	z	nowych	przekonań,	w	które	chcesz	wierzyć.

PAMIĘTAJ,	 że	 to	 od	Ciebie	 zależy,	w	 co	wierzysz	 i	 na	 czym	koncentrujesz	
uwagę.

WYSZUKAJ	jak	najwięcej	argumentów	potwierdzających,	że	te	nowe	przeko-
nania	są	prawdziwe.	Argumentami	mogą	być	Twoje	mniejsze	lub	większe	sukcesy	
z	przeszłości,	a	także	osiągnięcia	innych	ludzi	(skoro	im	się	udało,	dlaczego	ma	się	
nie	udać	Tobie?)

Każdego	dnia	czytaj	swoje	nowe	przekonania	i	dopisuj	do	listy	nowe	dowody	na	
to,	że	mogą	być	prawdziwe.

5.	Przypomnij	sobie	kilka najtrudniejszych momentów z swojego życia.	Popatrz	
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z perspektywy czasu, jakie szanse kryły się pod tamtymi problemami?	Co	zyskałeś	
dzięki	 tamtym	doświadczeniom,	 czego	 się	nauczyłeś,	 co	dobrego	 się	dzięki	 temu	
przydarzyło	w	Twoim	życiu?	Czy	dobrze	wykorzystałeś	możliwości,	które	się	po-
jawiły?

6.	Pomyśl	nad problemem/wyzwaniem, z którym się teraz zmagasz i	odpowiedz	
sobie	na	pytania:	

•	Jakie	widzisz	możliwości	jego	rozwiązania?
•	Co	dobrego	mogą	wnieść	w	Twoje	życie?
•	Co	możesz	zrobić,	by	wyciągnąć	dla	siebie	z	tego	doświadczenia	jak	najwięcej	

korzyści?

Ćwiczenie	12:	PYTANIA MOTYWUJĄCE
To,	w	jaki	sposób	reagujemy	na	konkretną	sytuację		i	jak	się	w	niej	czujemy,	za-

leży	najczęściej	od	tego,	jak	ją	interpretujemy.	Dla	jednych	np.	niezakwalifikowanie	
się	na	wymarzone	studia	będzie	tragedią	i	powodem	do	obwiniania	się,	a	dla	innych	
szansą	na	zmianę	i	refleksję	nad	tym,	co	tak	naprawdę	chcę	robić	w	życiu.	To,	w	jaki	
sposób	myślimy,	wpływa	na	nasze	emocje,	 te	z	kolei	wpływają	na	ciało	i	dopiero	
wtedy	pojawia	się	zachowanie.

Wskazówki	do	ćwiczenia:
Instrukcja	dla	ucznia
	Kiedy	chcesz	zmienić	swój	stan	emocjonalny	i	zacząć	działać	mimo	destrukcyj-

nych	przekonań,	zacznij	od	zmiany	postawy	ciała	–	wyprostuj	się,	podnieś	głowę,	
weź	głęboki	oddech	i	pewnym	siebie	głosem	zadaj	sobie	poniższe	pytania:

•	Co	powinienem	zrobić	w	tej	sytuacji,	żeby	potem	być	z	siebie	dumny?
•	Jak	zachowałbym	się,	gdybym	się	nie	bał?
•	Co	w	tej	sytuacji	zrobiłby	mój	autorytet/osoba,	którą	podziwiam?
•	Co	poradziłbym	przyjacielowi,	który	byłby	w	takiej	sytuacji?
•	Czego	teraz	potrzebuję?	

Ćwiczenie	13:FLOW
Wskazówki	do	ćwiczenia:
Instrukcja	dla	ucznia
Przypomnij	sobie	sytuację,	w	której	czułeś	się	tak	pochłonięty	konkretnym	za-

daniem,	że	czas	mijał	niepostrzeżenie,	zniknęło	poczucie	głodu,	zmęczenia,	a	sama	
treść	czynności	stanowiła	centrum	zainteresowania.

Pytania	pomocnicze:
•	Co	dokładnie	wówczas	robiłeś?
•	Jakie	uczucia	pamiętasz	z	tej	sytuacji?
•	Co	konkretnie	wywołało	te	uczucia?
•	Jak	sądzisz,	co	mogłoby	te	uczucia	wzmocnić,	a	co	zakłócić?
•	Wyobraź	sobie	że	w	zadaniu,	w	którym	czułeś	flow,	ukryty	jest	twój	potencjał,	

marzenia,	mocne	strony.	Jakie	skarby	odkrywasz?
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Teraz,	kiedy	znasz	już	lepiej	swoje	mocne	strony,	wyobraź	sobie,	że	masz	nie-
skończenie	dużo	odwagi	oraz	pewność,	że	wszystko	się	uda,	a	do	tego	wygrałeś	5	
mln	dolarów	(są	już	na	Twoim	koncie).

•	Jak	wygląda	Twój	dzisiejszy	dzień?	
Opisz	godzina	po	godzinie	zapachy	oraz	spełnione	bądź	niespełnione	potrzeby.
Teraz,	kiedy	uświadomiłeś	 sobie	pasje,	 silne	 strony	 i	marzenia,	odpowiedz	na	

pytanie:
•	Jaki	jest	następny	krok	ku	realizacji	siebie	samego?

Ćwiczenie	14:	SPOSOBY NA PROKRASTYNACJĘ  
Czasem	bywa	tak,	że	mimo	konkretnie	ustalonego,	ambitnego	i	spójnego	celu,	

odkładamy	pracę	nad	jego	osiągnięciem	na	później	lub	w	ogóle	jej	nie	podejmujemy.	
Z	chronicznym	odkładaniem	rzeczy	na	później	można	walczyć.	Oto	kilka	sposobów:

•	Rozbij	duże	cele	na	mniejsze,	„łatwiejsze	w	obsłudze”	elementy.
•	Zacznij	w	dowolnym	miejscu.	 Już	 samo	działanie	obniża	napięcie	 związane	

z	 rozpoczęciem	pracy	 nad	 tym,	 co	 chcesz	 osiągnąć.	 Jeśli	 będziesz	wytrwale	 roz-
poczynał,	 zakończenie	dojdzie	do	 skutku,	głównie	dlatego,	 iż	pojawi	 się	w	Tobie	
naturalna	potrzeba	domykania	tego,	co	rozpocząłeś.

•	Skorzystaj	 z	metody	„ser	 szwajcarski”:	 zacznij	od	„zrobienia	dziur”	w	swo-
im	zadaniu.	Wykonaj	łatwe,	natychmiastowe	działania,	które	zajmą	pięć	lub	nawet	
mniej	minut.	Jeśli	jakieś	zadanie	poprowadzi	cię	w	ślepą	uliczkę,	zajmij	się	innym.	
Ciąg	natychmiastowych	 zadań	pewnie	 nie	wystarczy	do	 ukończenia	 projektu,	 ale	
pomoże	Ci	się	zorientować,	co	trzeba	zrobić	i	kto	ma	to	zrobić.

•	 Inna	 szkoła	 uczy,	 że	 najskuteczniejsze	 jest	wykonanie	 najpierw	 najtrudniej-
szych,	najbardziej	nieprzyjemnych	części	zadania.	Pomyśl,	jak	je	wykonać	kreatyw-
nie,	łatwo	i	szybko.	Potem	będzie	już	tylko	przyjemnie.

•	Wyznaczaj	 granice.	Ustal	własne	 tempo.	Zaplanuj	 czas	 nawet	 na	odrobienie	
zaległości.

•	Mądrze	wykorzystuj	swoją	szczytową	formę	w	ciągu	doby.	Staraj	się	osiągnąć	
codzienną	porcję	nieprzerwanej,	wysokowydajnej	pracy.	Niech	 to	będzie	przynaj-
mniej	30	minut	dziennie.

•	Stosuj	pozytywny	monolog	wewnętrzny	na	temat	swoich	zadań.	Powtarzanie	
sobie	„muszę”	oraz	„powinienem”	utrzymuje	Cię	w	poczuciu	winy,	beznadziei	i	de-
presji.	Zamiast	 tego	 skup	 się	 na	 rezultatach,	 jakie	 chcesz	uzyskać	 i	mów	„chcę”,	
„wolę”.

•	Niech	Twoim	celem	będzie	to,	że	jesteś	świetny.	Doskonałość	nie	istnieje.	Pa-
miętaj	o	zasadzie	Pareto	–	20	proc.	najbardziej	 istotnych	czynności	wystarczy,	by	
osiągnąć	80%	efektów.	Zadowalaj	się	wystarczająco	dobrym	celem	–	to	więcej	niż	
potrzeba	w	przypadku	większości	zadań.

•	Zapamiętaj	 słowa	 Jima	Ryuna:	 „Motywacja	 jest	 tym,	 co	 pozwala	 ci	 zacząć.	
Nawyk	jest	tym,	co	pozwala	ci	wytrwać”.	Jeśli	trudno	Ci	wytrwać	we	wprowadzaniu	



30     Doradztwo Zawodowe

jakiejś	zmiany	w	swoim	zachowaniu,	zrób	eksperyment.	Powtarzaj	nowe	zachowa-
nie	–	na	próbę	–	przez	30	dni.	Po	 tym	czasie	nowe	zachowanie	na	pewno	 stanie	
się	już	Twoim	nawykiem,	a	jeśli	okaże	się	błędnym	wyborem	–	po	prostu	z	niego	
zrezygnujesz.

•	Zadbaj	o	swoją	postawę:	określone	pozycje	ciała	predysponują	do	pojawienia	
się	w	nas	konkretnych	emocji.	Sprawdź	to	na	sobie.	Pomyśl	o	ambitnym	zadaniu,	
które	Cię	czeka.	Wstań	niechętnie,	złącz	nogi,	opuść	ręce	i	zgarbiony	powiedz	do	
siebie:	„Dam	radę”.	Jak	się	czujesz?	Jesteś	zmotywowany?	Teraz	stań	w	lekkim	roz-
kroku,	wyprostuj	się,	odważnie	spójrz	przed	siebie	i	powtórz	głośniej:	„Dam	radę”.	
Czy	teraz	czujesz	się	bardziej	na	siłach?

Ćwiczenie	15:	STUDNIA MOTYWACJI
Narzędzie	służy	określeniu	tego,	co	nas	najbardziej	motywuje,	a	także	demoty-

wuje.	Dzięki	temu	motywatory	mogą	stać	się	jeszcze	silniejsze,	można	je	przenieść	
na	inne	obszary	życia,	a	demotywatory	można	zamienić	w	elementy	motywujące!

Wskazówki	do	ćwiczenia:
Instrukcja	dla	ucznia
Na	początku	weź	kartkę	papieru	i	podziel	ją	na	3	kolumny,	tak	jak	poniżej:

NR JESTEM ZMOTYWOWANY PRZEZ…. JESTEM ZDEMOTYWOWANY PRZEZ…

1

2

Następnie	odwróć	kartkę	na	drugą	stronę	–	będziesz	mógł	na	niej	zapisać	wszyst-
kie	odpowiedzi	na	poniższe	pytania.

Pytania	pomocnicze:
•	W	jakich	sytuacjach	jestem	zmotywowany?	(kiedy?	w	szkole?,	w	domu?,	co	

towarzyszy	tym	sytuacjom?)
•	W	jakich	jeszcze?
•	Kiedy	jeszcze?
•	Czego	bym	potrzebował	(będąc	zmotywowanym),	aby	działać	o	jeszcze	jeden	

stopień	efektywniej?
•	Czego	jeszcze?
•	Kiedy	działam	najbardziej	efektywnie?
•	Co	jest	we	mnie	takiego,	że	jestem	wtedy	efektywny?
•	Co	jeszcze?
•	W	jakich	sytuacjach	działam	najmniej	efektywnie?
•	Co	jest	we	mnie	takiego,	że	nie	jestem	wtedy	efektywny?
Przejrzyj	wypisane	przez	siebie	odpowiedzi.	Teraz	w	każdej	dostrzeż	jakiś	ele-

ment,	 który	możesz	nazwać	 swoim	motywatorem	 lub	demotywatorem.	Zapisz	go	
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w	odpowiedniej	kolumnie	po	drugiej	stronie	kartki.	Krok	po	kroku,	zdanie	po	zdaniu.
A	teraz	przyjrzyj	się	utworzonej	przez	siebie	studni	motywatorów	i	demotywato-

rów,	i	odpowiedz	na	pytania:
•	Jeśli	wszystkie	te	motywatory	byłyby	obecne,	kiedy	coś	robisz…	to,	co	jeszcze	

powoduje,	że	nie	działasz	w	pełni	efektywnie?
Jeśli	coś	przychodzi	Ci	do	głowy	–	dodaj	to	do	kolumny	demotywatorów.
•	Jeśli	wszystkie	demotywatory	byłyby	naraz	obecne,	kiedy	coś	robisz…	to,	co	

sprawiłoby,	że	jednak	chciałbyś	zostać	w	pracy?
Jeśli	tylko	coś	przychodzi	Ci	do	głowy	–	dodaj	to	do	kolumny	motywatorów.
A	 teraz	 sięgnij	 do	 swojej	 pamięci	 jeszcze	głębiej	 i	 przyjrzyj	 się	 sobie	 jeszcze	

dokładniej:
pamiętasz	 sytuację,	 w	 której	 byłeś	 absolutnie	 i	 maksymalnie	 zmotywowany?	

Spróbuj	przenieść	się	myślami	do	tej	sytuacji,	do	tego	konkretnego	czasu,	miejsca,	
zdarzenia.	Wyobraź	sobie,	że	jesteś	tam	ponownie	–	znów	widzisz,	słyszysz	i	czujesz	
to,	co	wtedy.	Przypomnij	sobie,	co	działo	się	chwilę	przed	tym,	kiedy	poczułeś	pełny	
przypływ	motywacji.	Zauważ	to	i	zapisz	wszystko,	co	tylko	przyjdzie	Ci	jeszcze	do	
głowy	w	kolumnie	motywatorów.

•	Co	jeszcze?

Na	koniec	odpowiedz	sobie	jeszcze	na	dwa	pytania:
•	W	jaki	sposób	możesz	przekształcić	swoje	demotywatory,	by	stały	się	motywa-

torami	lub	jak	użyć	demotywatorów	w	pozytywny	sposób	–	np.	aby	się	zrelaksować	
lub	przezwyciężyć	znudzenie.

•	Jak	możesz	użyć	swoje	motywatory,	aby	przezwyciężyć	elementy	demotywują-
ce	w	poszczególnych	obszarach	swojego	życia	prywatnego	i	zawodowego?

Zachowaj	całą	utworzoną	przez	siebie	listę	
•	Jaką	chcesz	teraz	złożyć	deklarację,	aby	być	bardziej	zmotywowanym?
	Możesz	mieć	tę	listę	zawsze	przy	sobie	i	czerpać	z	motywatorów	jak	z	prawdzi-

wej	studni.

IV WDRAŻANIE 
Wdrażanie	 jest	ostatnim	etapem	procesu.	 Jego	efekty	zależą	 już	wyłącznie	od	

ucznia.	Planując	ten	etap	można	skorzystać	z	następujących	narzędzi:

Ćwiczenie	16:	KLUCZOWE ZADANIA
Wskazówki	do	ćwiczenia:
Wypełnij	tabelę.
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Data dzisiejsza:

Nazwa zadania:

Termin rozpoczęcia/ zakończenia:

Co jest ode mnie wymagane?

Kto? Jak?

Co? Kiedy?

Dlaczego? Gdzie?

Uwagi:
……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Ćwiczenie	17:	COACHING ACTION PLAN
Wskazówki	do	ćwiczenia:
Wypełnijtabelę

CEL TERMIN REALIZACJI WSPARCIE REALIZACJA

CEL TERMIN REALIZACJI WSPARCIE REALIZACJA

CEL TERMIN REALIZACJI WSPARCIE REALIZACJA
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Spis Ćwiczeń:
I	BUDOWANIE	ŚWIADOMOŚCI
Ćwiczenie	1: KOŁO ŻYCIA
Ćwiczenie	2: PRIORYTETY
Ćwiczenie	3: KOTWICEKARIERY ( WG SCHEINA)
Ćwiczenie	4: WARTOŚCI

II	PROJEKTOWANIE	PRZYSZŁOŚCI-	CELE
Ćwiczenie	5: SWOT
Ćwiczenie	6: SMARTER
Ćwiczenie	7: MOST
Ćwiczenie	8: MAPA MARZEŃ
Ćwiczenie	9: STRATEGIA WALTA DISNEYA
Ćwiczenie	10: WYBÓR ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA

III	MOTYWACJA
Ćwiczenie	11: PRZESKOCZYĆ OGRANICZENIA
Ćwiczenie	12: PYTANIA MOTYWUJĄCE
Ćwiczenie	13: FLOW
Ćwiczenie	14: SPOSOBY NA PROKRASTYNACJĘ  
Ćwiczenie	15: STUDNIA MOTYWACJI

IV	WDRAŻANIE	/	KONTROLA
Ćwiczenie	16: KLUCZOWE ZADANIA
Ćwiczenie	17: COACHING ACTION PLAN
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„Drogowskazy kariery dla uczniów klas 
1–3” – dobre praktyki
Agnieszka Tyniec – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i doradca zawodo-
wy w Szkole Podstawowej im.100–lecia Niepodległości Polski w Kalinówce 

Innowacja	 z	 doradztwa	 zawodowego	 „Drogowskazy	 kariery	 dla	 uczniów	klas	
1-3”	zrealizowana	została	w	Szkole	Podstawowej	im.100	–	lecia	Niepodległości	Pol-
ski	w	Kalinówce.	Autorką	i	realizatorką	innowacji	była	Agnieszka	Tyniec	–	doradca	
zawodowy,	koordynator	działań	doradczych	w	tej	placówce.	Innowacją	zostali	ob-
jęci	uczniowie	klas	I–III,	uczęszczający	do	świetlicy	środowiskowej	„Nasza	szko-
ła”,	prowadzonej	przez	stowarzyszenie	o	tej	samej	nazwie.	Stowarzyszenie	„Nasza	
Szkoła”	działa	od	2004	roku	i	współpracuje	z	Poradnią	Psychologiczno-Pedagogicz-
ną	nr	7	w	Lublinie	oraz	prywatną	Poradnią	Psychologiczno-Pedagogiczną	„Nowa”	
z	 Lublina.	 Realizacja	 innowacji	 odbywała	 się	 w	 ramach	 działań	 prowadzonych	
w	świetlicy	środowiskowej	oraz	na	zajęciach	pozalekcyjnych.	Spotkania	miały	cha-
rakter	cykliczny	i	były	organizowane	raz	w	tygodniu	w	okresie	od	1	września	2016	
r.	do	15	czerwca	2017	r.	W	innowacji	wzięło	udział	140	uczniów	klas	I–III	szkoły	
podstawowej,	w	tym	ponad	40	uczniów	objętych	pomocą	psychologiczno-pedago-
giczną.	W	 realizację	 projektu	 zaangażowali	 się	 również	 psycholodzy,	 pedagodzy	
oraz	rodzice.

Cele	ogólne:
•	 umożliwienie	 uczniom	 konfrontowania	 własnych	 preferencji,	 zainteresowań	

i	uzdolnień	z	konkretnymi	sytuacjami	zawodowymi;
•	wszechstronne	zapoznawanie	dzieci	z	różnego	rodzaju	czynnościami	zawodo-

wymi	i	zawodami;
•	kształtowanie	motywacji	do	rozwoju	zawodowego.
Cele	szczegółowe:
•	rozwijanie	umiejętności	pracy	w	grupie;
•	rozwijanie	zainteresowań,	pasji	i	talentów;
•	przekazanie	informacji	na	temat	zawodów	z	najbliższego	otoczenia;
•	modelowanie	poprawnych	relacji	społecznych;
•	kształtowanie	właściwych	postaw	wobec	pracy	ludzkiej;
•	ukazanie	znaczenia	pracy	w	życiu	osobistym	człowieka;
•	poznanie	przez	uczniów	własnych	cech	i	predyspozycji	istotnych	przy	wyborze	

zawodu;
•	inspirowanie	uczniów	do	myślenia	o	przyszłości	i	planowania	kariery	zawodo-

wej;
•	zaangażowanie	wszystkich	uczniów	w	pracę	na	zajęciach	poprzez	zastosowanie	

metod	aktywizujących	i	niestandardowych	rozwiązań	metodycznych	podczas	zajęć.
W	trakcie	zajęć	dzieci	poznawały	swoje	zainteresowania	i	zawody	swoich	naj-

bliższych,	odkrywały	znaczenie	pracy	w	życiu	człowieka,	kształtowały	właściwą	po-
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stawę	wobec	pracy	ludzkiej,	opowiadały	o	swoich	marzeniach	i	pasjach,	a	także	roz-
wijały	umiejętność	pracy	w	grupie.	Oglądały	ciekawe	prezentacje	na	temat	zawodów	
rzemieślniczych	–	tych,	które	już	znikają	z	rynku	pracy	oraz	tych,	które	zaczynają	się	
rozwijać.	Ogromnym	zainteresowaniem	cieszyły	się	spotkania	uczniówz	ciekawymi	
osobami	–	lekarzem,	aktorem,	malarzem	malującym	ustami	oraz	skrzypaczką.

Odbyły	 się	 cztery	 spotkania,	 na	 których	 przedstawiciele	 zawodów	opowiadali	
o	tajnikach	swojej	pracy	oraz	o	drodze,	jaką	przeszli,	aby	móc	ją	wykonywać.	Za-
proszeni	 goście	mówili	 również	o	 zainteresowaniach,	 które	mieli	w	dzieciństwie,	
prezentowali	 atrybuty	 swojej	 pracy,	 opisywali	 jak	wygląda	 ich	 dzień	 i	 jakie	 pre-
dyspozycje	powinna	mieć	osoba	chcąca	 	wykonywać	wybrany	przez	nich	zawód.	
Uczniowie	uczestniczyli	również	w	wycieczkach	zawodoznawczych.

W	Miejskiej	 Bibliotece	 Publicznej	 im.	 Hieronima	 Łopacińskiego	 w	 Lublinie	
spotkali	się	z	pisarzem,	rysownikiem	prasowym,	ilustratorem,	autorem	książek	dla	
dzieci.	Mieli	okazję	poznać	profesje	już	nieistniejące,	odwiedzając	„Krainę	rumian-
ku”	 na	 Polesiu	Lubelskim.	Wykonując	 różnorodne	 doświadczenia,	 poznali	 zawo-
dy	związane	z	branżą	chemiczną.	Przenosząc	się	w	przyszłość	i	wyobrażając	sobie	
świat	zawodów	za	kilka	lat,	przygotowywali	własne	„wynalazki”,	które	kiedyś	będą	
mogły	posłużyć	ludziom.

Uczniowie	poznali	 lepiej	 siebie,	 odpowiadając	na	pytania	dotyczące	 ich	 (wła-
snych)	mocnych	 stron,	 pasji,	 ulubionych	 aktywności,	 opowiadając,	 jak	 sobie	wy-
obrażają	 siebie	 w	 przyszłości.	W	 tym	 celu	 przeprowadzono	 kilkakrotnie	 zajęcia	
warsztatowe	 mające	 na	 celu	 rozpoznanie	 uzdolnień,	 temperamentów,	 zdolności	
i	 cech	 osobowych	 uczniów.	 Uczestnicy	 wykonywali	 plakaty,	 chętnie	 opowiadali	
o	swoich	marzeniach,	planach	i	zajęciach,	w	których	już		uczestniczą,	aby	osiągnąć	
stawiane	sobie	cele.

Celem	przedsięwzięć	realizowanych	na	zajęciach	z	doradztwa	zawodowego	było		
przekazanie	uczniom	wiadomości	przydatnych	w	kontekście	przyszłych	wyborów,	
związanych	z	 ich	dalszą	edukacją	 i	pracą.	Zajęcia	przeprowadzone	z	wykorzysta-
niem	różnorodnych	technik	i	metod	nauczania	pozwoliły	uczniom	lepiej	radzić	sobie	
w	grupie,	zintegrowały	ich.	Część	zajęć	zawodoznawczych	odbywała	się	w	formie	
zabawy,	ponieważ	jest	ona	podstawowym	przejawem	aktywności	dzieci	w	tym	wie-
ku.	Często	wykorzystywano	różnego	rodzaju	gry	pantomimiczne,	quizy	przeprowa-
dzane	przez	nauczyciela	czy	zagadki	zawodoznawcze.	W	ramach	innowacji	odbył	
się	również	międzyszkolny	konkurs	plastyczny	„Mój	wymarzony	zawód”,	w	którym	
wzięło	udział	23	uczniów	szkół	z	gminy	Głusk.

Zwieńczenie	działań	prowadzonych	dla	klas	młodszych	stanowiła	trwająca	trzy	
dni	„zielona	szkoła”	w	Janowie	Lubelskim,	podczas	której	przygotowywano	dzieci	
do	pełnienia	ról	zawodowych	poprzez	gry	i	zabawy	w	terenie.	Uczniowie	poznali	
również	zawody	związane	z	hotelarstwem	i	leśnictwem	–	spotkali	się	z	leśnikiem,	
dyrektorem	 hotelu,	 w	 którym	 mieszkali,	 kucharzem,	 menadżerem	 oraz	 innymi	
osobami,	które	zajmują	się	obsługą	hotelu.	Informacje	na	temat	zawodów	zbierali	
w	oparciu	o	podział:	praca	na	powietrzu,	w	terenie,	praca	w	pomieszczeniach,	praca	
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z	ludźmi,	praca	z	przedmiotami	(rzeczami).	Zwrócili	uwagę	na	różnice	występujące	
między	ludźmi	–	na	bogactwo	zainteresowań,	które	decydują	o	sposobach	spędzania	
czasu	 czy	wyborze	działalności	 zawodowej.	Działania	 te	 stymulowały	 aktywność	
poznawczą	uczniów,	rozwijanie	zainteresowań	i	właściwe	ukierunkowanie	ich	cie-
kawości.

Efekty	realizacji	projektu:
•	 udoskonalenie	 przez	 uczniów	 umiejętności	 pracy	 w	 grupie,	 współdziałania	

i	udzielania	wzajemnej	pomocy;
•	umiejętność	wymieniania	i	charakteryzowania	wielu	różnych	zawodów;
•	świadomość,	czym	są	umiejętności	i	predyspozycje;
•	dokonanie	podziału	zawodów	–	na	związane	z	człowiekiem,	z	przedmiotami,	ze	

środowiskiem,	z	matematyką,	ze	środowiskiem	artystycznym;
•	podejmowanie	twórczych	i	pomysłowych	działań;
•	poznanie	przez	uczniów	własnych	predyspozycji;
•	 dostrzeżenie	 różnorodności	 posiadanych	 przez	 siebie	 mocnych	 stron,	 które	

uwarunkowują	wybór	określonego	rodzaju	działalności	zawodowej;
•	poznanie	konkretnych	zakładów	pracy	i	zawodów.
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