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przejście dziecka od nauki w szkole gimnazjalnej do nauki w szkole ponadgimna-

zjalnej jest trudnym etapem w życiu młodego człowieka. Podejmując pierwsze decy-

zje (wybór szkoły, dodatkowych zajęć lekcyjnych, a w konsekwencji zawodu), uczeń 

powinien posiadać podstawową wiedzę niezbędną do planowania swojej kariery 

zawodowej.

Niejednokrotnie pierwsze wyobrażenia o pracy zawodowej młodego człowieka, 

kształtują się już w dzieciństwie, a Wy Rodzice - macie często sprecyzowane plany na 

to, czym Wasze dzieci mogłyby lub powinny zajmować się w przyszłości. Zdarza się, 

że wyznaczając drogi ich kształcenia, kierujecie się często własnymi opiniami, uczu-

ciami, doświadczeniami i sytuacją życiową. 

Bywa, że zastanawiacie się, kim zostanie Wasze dziecko, gdy dorośnie? Czy będzie 

szczęśliwe i spełnione zawodowo? Co doradzić dziecku, aby wybory edukacyjno-za-

wodowe były trafne? Jedną z najważniejszych czynności, którą możecie podjąć, jest 

rozmowa z Waszym dzieckiem o tym, czym chciałoby się zająć w przyszłości, biorąc 

pod uwagę zarówno wyniki w nauce, jak i cechy osobowości. Nie ulega bowiem 

wątpliwości, że wykonywanie każdego zawodu wymaga od człowieka nie tylko posia-

dania określonej wiedzy, umiejętności, ale także cech, które pozwolą wykonywać 

zawód z pasją i zgodnie z zainteresowaniami. Dlatego, aby wybrać najlepszą dla 

dziecka drogę zawodową, nie zaniedbuj okazji do rozmów z dzieckiem o jego planach 

i zainteresowaniach w kontekście przyszłego zawodu.

Wasza rola w planowaniu kariery zawodowej dzieci jest nieoceniona i większość 

z Was chce mieć pewność, że wybory dokonywane przez Wasze dzieci będą trafne 

i przyniosą satysfakcję  w przyszłości. Dlatego tak istotne jest zapewnienie skutecznej 

formy pomocy poprzez m.in. uczestnictwo w spotkaniu z doradcą zawodowym. 

Podczas wizyty u doradcy zawodowego dzieci zostaną przygotowane do podejmowa-

nia świadomych decyzji o wyborze szkoły i zawodu.

Szanowni Rodzice,
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Uzyskają wiedzę na temat źródeł i sposobów zbierania wiadomości wspomagają-

cych planowanie kariery oraz zostaną pobudzone do działania, czyli poszukiwania 

informacji o sobie. 

Najważniejsze, Drogi Rodzicu, abyś nie ignorował tematu przyszłej szkoły i wyboru 

zawodu oraz zachęcał dziecko do rozmów o przyszłych decyzjach edukacyjnych, a także 

zawodowych.

Oddając do Waszych rąk niniejszy Poradnik, chcemy zachęcić Was do przyjrzenia 

się zainteresowaniom i kompetencjom Waszego dziecka, co w konsekwencji pomoże 

Wam  świadomie wspierać i odkrywać możliwości młodego człowieka.

„Nasz los kształtuje się w momentach podejmowania decyzji” 
(Anthony Robbins)

Powodzenia!
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Pytania 
Odpowiedzi Rodzica

 

Czy Twoje dziecko lubi się uczyć?  

Jakie przedmioty szkolne lubi Twoje dziecko?  

Jakie czynności chętnie wykonuje?  

Co je pasjonuje/ciekawi, na co poświęca czas?  

Jakie ma umiejętności?  

W jakich sytuacjach Twoje dziecko czuje się 
lepiej – czy woli pracę w ruchu, wymagającą 
aktywności, czy pracę siedzącą, umysłową? 

 

Kim chciałoby zostać w przyszłości Twoje 
dziecko i gdzie pracować? 

 

 

Czy lubisz się uczyć?  

Jakie przedmioty szkolne lubisz?  

Jakie czynności chętnie wykonujesz?  

Co Cię pasjonuje/ciekawi, na co poświęcasz 

czas? 

 

Jakie masz umiejętności?  

W jakich sytuacjach czujesz się lepiej – czy 

wolisz pracę w ruchu, wymagającą aktywności, 
czy pracę siedzącą, umysłową? 

 

Kim chciałbyś/chciałabyś zostać w przyszłości 
i gdzie pracować? 

 

 

Poniżej znajdziesz pytania, które pomogą Ci sprawdzić, jak dobrze znasz swoje 
dziecko. W pierwszej kolejności, to Ty Rodzicu odpowiedz na poniższe pytania, 
a następnie poproś o zaznaczenie odpowiedzi swoje dziecko. Sprawdź, na ile zgodne są 
Wasze odpowiedzi. 

Odpowiedzi na powyższe pytania są pierwszym krokiem w planowaniu kariery zawodowej. 
Wiedza o sobie pozwala poznać swój potencjał, odkryć własne możliwości, ale co dalej? W tym 
momencie bardzo pomocna może okazać się rozmowa z doradcą zawodowym. 

Odpowiedzi DzieckaPytania

I. Rodzice i ich rola w procesie planowania przyszłości przez dzieci

  1. Jak dobrze znasz swoje dziecko?

Rodzicu - czy zastanawiałeś się, jak dobrze znasz swoje dziecko?



Planowanie przyszłości powinno rozpocząć się od poznania własnego dziecka, co go 

interesuje, jakie ma talenty, umiejętności, cechy charakteru itd. Z pozoru wydaje się, że 

znamy swoje dziecko lepiej, niż kogokolwiek innego, ale jeśli zastanowimy się głębiej, 

może się okazać, że nie jest to takie oczywiste.

Poniżej przedstawiamy informacje, na co zwrócić uwagę, obserwując swoje dziecko

 w czasie wykonywania różnych zadań/czynności.

Zainteresowania

Każdy człowiek ma pewne zainteresowania, choć nie zawsze potrafi je nazwać i o nich 

mówić. A jest to zakres czynności wykonywanych dla przyjemności i relaksu. Wykonu-

jąc zawód z pasją, dostajesz pieniądze i czerpiesz przyjemność z życia. 

Zainteresowania mają duży wpływ na spędzanie wolnego czasu, ale i wybór zawodu w przyszło-

ści. Określenie zainteresowań sprzyja identyfikacji młodego człowieka z wybranymi 

obszarami zawodowymi oraz zachęca do poszukiwań informacji o kierunkach kształcenia 

i zawodach charakterystycznych dla danego obszaru. Poznanie własnych zainteresowań 

może znacznie ułatwić wybór szkoły i zawodu. 

Obserwując dziecko, można zauważyć, że dużo czasu i uwagi poświęca np. niektórym 

przedmiotom szkolnym, czy zajęciom pozalekcyjnym. Na przykład, jeśli dziecko intere-

suje się chemią, to chętnie będzie brało udział w konkursach z tej dziedziny lub zaanga-

żuje się w zajęcia koła chemicznego.   

Realizując swoje zainteresowania kształtujemy umiejętności, które bardzo często 

mogą być przydatne w pracy zawodowej. 

Poniżej przedstawiamy podział zainteresowań, którego głównym kryterium 
jest specyfika czynności przejawianych w ramach zainteresowań:

1. Techniczne – pojawiają się podczas wykonywania takich prac, jak: majsterkowanie, 
    proste naprawy sprzętu. Dziecko preferuje czynności, które podkreślają jego siłę 
    fizyczną, zręczność i koordynację ruchową. Dziecko dąży do rozwiązywania 
    konkretnych zadań;

 D. Obidniak, A. Pfeiffer, Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną, KOWEZiU, Warszawa 2013, s. 6.1

1
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  2. Poznaj swoje dziecko i pomóż mu odkryć jego możliwości

I. Rodzice i ich rola w procesie planowania przyszłości przez dzieci



Cechy osobowości wg Johna Hollanda 

John Holland podkreśla rolę osobowości w wyborze zawodu. Osobowością traktuje 

wybór zawodu, który jest odpowiedni do określonej fazy rozwoju człowieka. Wybór 

zawodu w tym przypadku będzie wyrazem dojrzałości osobowości dziecka w wyborze 

zawodu. 

Według Johna Hollanda wyróżniamy sześć typów osobowości: realistyczny, badaw-

czy, artystyczny, społeczny, przedsiębiorczy i konwencjonalny:  

-10-

2. Urzędnicze – przejawiają się w chętnym wykonywaniu typowych czynności 

    biurowych np. prowadzenie korespondencji. Towarzyszy im umiejętność obsługi 

    komputera w zakresie edytorów tekstu, umiejętność obsługi urządzeń biurowych;

3. Naukowe – przejawiają się w czytaniu czasopism naukowych, które pomagają 

    mu w zrozumieniu siebie i otaczającego go świata. Dziecko o takich zainteresowaniach 

     posiada zdolności matematyczne i naukowe. Preferuje abstrakcje a nie konkretność;

4. Artystyczne – przejawiają się w uprawianiu form artystycznych lub wzbogacaniu 

     wiedzy na temat, np. rzeźbienia, malowania, tańca, śpiewu, gry na instrumencie, 

     fotografowania, pisania poezji, czy powieści;

5. Społeczne – przejawiają się w chęci przebywania z innymi ludźmi, podejmowaniu 

    prac w organizacjach charytatywnych, opiekowaniu się ludźmi. Dziecko o takich 

     zainteresowaniach często wczuwa się emocjonalnie w problemy innych;   

6. Przedsiębiorcze – przejawiają się w motywowaniu i pobudzaniu innych do działania.    

     Charakteryzują się zdolnościami w przekonywaniu, wpływaniu, kierowaniu innymi i byciu  

     przywódcami. Towarzyszy im umiejętność z zakresu  zarządzania.

1. Typ realistyczny - mocną stroną są: koordynacja ruchowa, zręczność, zdolności 
    techniczne, mechaniczne, inteligencja, opanowanie, logika myślenia. Osoby należące 
    do tego typu lubią pracować z rzeczami, takimi jak: narzędzia i maszyny. 

 http://www.wup.lublin.pl/wup/download/poradnictwo/niezbednik.pdf, s. 15-16 , dostęp: 20.05.2015 r.
 S. T. Gladding, Poradnictwo Zawodowe zajęcie wszechstronne, Warszawa 1994, s. 165.

2
3

2

3
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Typowe zawody: mechanik samochodowy, elektryk, grawer, kierowca, pilot, optyk, 

tokarz, tapicer  i inne zawody rzemieślnicze. Zawody związane z przetwórstwem surow-

ców: leśnik, ogrodnik, rolnik.

I. Rodzice i ich rola w procesie planowania przyszłości przez dzieci

2. Typ badawczy - mocną stroną są: zdolność do abstrakcyjnego myślenia i twórczego 

     rozwiązywania problemów, zdolności intelektualne, umiejętność korzystania z zaso-

     bów informacji, precyzja, dociekliwość. Osoby należące do tego typu dążą do  zrozu-

     mienia otaczającego świata, poszukują prawdy analizując rzeczy, zjawiska, myśli,  

     uczucia. 

Typowe zawody: biolog, chemik, fizyk, astronom, meteorolog, antropolog, 

geograf, geolog, archeolog, farmaceuta, matematyk, programista, historyk, politolog, 

statystyk, socjolog.

Typ artystyczny - mocną stroną są: kreatywność, poczucie estetyki, rozwiązywanie 

problemów w sposób twórczy i nietypowy, bogata wyobraźnia, ekspresyjność, orygi-

nalność. Osoby należące do tego typu lubią zajmować się sztukami pięknymi, 

muzyką, literaturą, tworzyć nowe rzeczy. 

Typowe zawody: kompozytor, muzyk, dyrygent, reżyser, pisarz, dekorator wnętrz, 

rzeźbiarz, malarz, projektant mody, wizażysta, aktor, tancerz.

Typ społeczny - mocną stroną są: uzdolnienia werbalne, zdolność do pracy z ludźmi, 

pomaganie, opiekowanie się innymi, nauczanie, uzdolnienia handlowe, empatia. 

Osoby należące do tego typu lubią pracę z ludźmi.

Typowe zawody: nauczyciel, katecheta, trener, psycholog, bibliotekarz, pracownik 

socjalny, lekarz, pielęgniarka, ratownik, fizjoterapeuta, masażysta, logopeda, 

policjant. 

Typ przedsiębiorczy - mocną stroną są: umiejętności motywowania i pobudzania 

innych do działania, kierowanie innymi, przywództwo, elokwencja, towarzyskość, 

kompetencje organizacyjne. Osoby należące do tego typu preferują pracę z ludźmi 

ukierunkowaną na korzyści materialne.

Typowe zawody: sprzedawca, agent ubezpieczeniowy, akwizytor, zaopatrzeniowiec, 

menadżer, kierownik, doradca np. podatkowy, notariusz, prawnik.

3.

4.

5.



Typ konwencjonalny - mocną stroną są: zdolność do eksponowania siebie  i swoich 

celów, kompetencje urzędnicze, obliczeniowe, dokładność, logika myślenia, odpo-

wiedzialność. Osoby należące do tego typu lubią zajęcia i zawody z danymi. Nabywa-

ją umiejętności biurowych, umiejętności związanych z operacjami na liczbach. Lubią 

porządek i bezpieczeństwo. 

Typowe zawody: księgowy, urzędnik biurowy, urzędnik bankowy, rzeczoznawca, 

inkasent, kasjer, recepcjonista, sekretarka, archiwista.

I. Rodzice i ich rola w procesie planowania przyszłości przez dzieci

To wszystkie czynności, które potrafimy wykonywać i zdobywamy poprzez naukę 

w różnych etapach swojego życia (np. obsługa komputera, znajomość języków obcych, 

posiadanie prawa jazdy). 

W szkole, uczeń nabywa umiejętność liczenia i czytania, ale też uczenia się. W czasie 

wolnym od nauki zdobywa, takie umiejętności, jak np. pływanie, gra w tenisa, taniec itp.

Umiejętności

-12-

To możliwość szybkiego, sprawnego zdobywania umiejętności, bądź wykonywania 

czynności. Zdarza się, że trudno odkryć zdolności, gdyż mogą one dotyczyć tego, czego 

się jeszcze nie robiło. 

Zdolności

6.
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Najczęściej wyróżnia się zdolności:

     OGÓLNE:
• inteligencja,

• spostrzegawczość,
• wyobraźnia,
• zręczność.

SPECJALNE
– ukierunkowane 

przedmiotowo:

• językowe,
• matematyczne,

• medyczne,
• plastyczne,
• techniczne,
• sportowe.

I. Rodzice i ich rola w procesie planowania przyszłości przez dzieci

To charakterystyczne dla danej osoby cechy zachowania, którymi ludzie się różnią. Na 

przykład, ktoś jest duszą towarzystwa, człowiekiem wesołym, z poczuciem humoru, 

a ktoś inny często się zamyśla, a jeszcze inny, jest stanowczy, zdecydowany.

Temperament

Wyróżniamy cztery typy temperamentów:

Choleryk – silnie przeżywa emocje, ma dużo energii życiowej, jest aktywny. Lubi 

dominować i kierować ludźmi, jest urodzonym przywódcą. Trudno go zniechęcić. 

Jest niezależny  i samowystarczalny. Nie ulega wzruszeniom. Wzbudza zaufanie. 

Najlepiej sprawdzi się na stanowisku np. kierowniczym, menedżerskim;

Melancholik – powściągliwy, wyciszony, często się zamyśla. Czasami brakuje 

mu wiary w siebie. Lubi marzyć. Największe sukcesy odnosi tam, gdzie ważna jest 

precyzja w wykonywaniu zadań.

 Najlepiej sprawdzi się na stanowisku np. księgowego, naukowca, analityka;

1.

2.
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Sangwinik – optymista, ktoś towarzyski, beztroski. Lubi być w centrum zaintere-

sowania. Ma poczucie humoru. Nie lubi planów i sztywnych ram zajęć. Nie ma 

głowy do szczegółów, liczb, przychodzenia na czas. 

Najlepiej sprawdzi się na stanowisku, w którym wymagana jest łatwość 

w nawiązywaniu kontaktów z innymi ludźmi np. przedstawiciel handlowy, 

sprzedawca, aktor itp.;

Flegmatyk – osoba cierpliwa, zrównoważona emocjonalnie, łagodna, solidna, 

dynamiczna, a przy tym dowcipna i życzliwa. Lubi obserwować ludzi, potrafi współ-

czuć i słuchać. Ma zdolności administracyjne. Pośredniczy w rozwiązywaniu 

problemów i znajduje proste wyjścia. Unika konfliktów. Dobrze znosi naciski. 

Najlepiej sprawdzi się na stanowisku np. nauczyciela, mediatora, sędziego, 

dyplomaty. 

 

I. Rodzice i ich rola w procesie planowania przyszłości przez dzieci

   Zaplanuj swoją karierę zawodową, Informator dla gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych, Szczecin 2013, s. 5.

   D. Obidniak, A. Pfeiffer, Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną, KOWEZiU, Warszawa 2013, s. 8.

4

5

4

W życiu bardzo rzadko spotykamy czysty typ temperamentu. 

Zwykle typy te są mieszane, np.

         • połączenia naturalne (sangwinik/choleryk),

         • połączenia uzupełniające (flegmatyk/sangwinik),

         • połączenia przeciwstawne (sangwinik/melancholik). 

Słowo charakter oznacza względnie trwałe właściwości postępowania człowieka, w których 

wyraża się jego stosunek do innych ludzi, do samego siebie, do własnego działania. Cechy 

charakteru są zauważalne w zachowaniu, działaniu, uczuciach i emocjach, które 

jesteśmy w stanie kontrolować, wpływać na nie i je kształtować. Planując drogę 

zawodową, warto je poznać. Na przykład, jeśli ktoś jest bardzo dokładny, to szybciej 

odnajdzie się w zawodach wymagających dużej precyzji, niż ktoś dla kogo są to cechy 

zupełnie obce.  

Cechy charakteru

5

3.

4.
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Wartości życiowe 

Wartością możemy nazwać wszystko to, co cenne i godne pożądania, co stanowi cel 

ludzkich dążeń. Wartości odgrywają bardzo ważną rolę w naszym życiu, myśleniu 

i działaniach. Jeśli dla kogoś wartością jest pomaganie innym, warto wybrać zawód, 

w którym będzie można tę wartość realizować. Nie powinno się wybierać zawodu 

pozostającego w sprzeczności z preferowanymi wartościami. 

Głównymi grupami wartości są: odpowiedzialność społeczna, władza, indywidualny 

rozwój, związki międzyludzkie, stabilność i styl życia. 

O wartościach trzeba rozmawiać, gdyż dzieci rzadko wiążą to zagadnienie z wyborami 

edukacyjno-zawodowymi. Wartości zmieniają się w życiu człowieka w zależności od jego 

aktualnej sytuacji. Praca, aby była zaakceptowana, musi być zgodna z osobistymi 

wartościami każdego człowieka. 

  

Analizując potencjał dziecka, gdy rozważamy wybór szkoły ponadgimnazjalnej, warto 

zastanowić się, jakie oceny ma dziecko oraz jakie ma zasoby wiedzy i umiejętności. Jeżeli 

dotychczas wykazywało niską chęć do nauki, to może warto rozważyć podzielenie ścież-

ki edukacji na różne etapy np. rozpoczęcie nauki w szkole zawodowej, co nie wyklucza 

możliwości kontynuowania nauki w technikum, czy liceum. Tak planując ścieżkę eduka-

cyjną, nasze dziecko łatwiej przybliży wyznaczony przez siebie cel. Nie można przekony-

wać dziecka do wyborów dających prestiż i pieniądze bez uwzględnienia jego zaintereso-

wań, predyspozycji i umiejętności oraz możliwości zarówno intelektualnych, jak i zdro-

wotnych.

Rodzicu, warto jest wierzyć we własne dziecko, ale błędem jest wymuszanie na nim 

podjęcia nauki w szkole, w której poziom nauczania przekracza jego intelektualne 

możliwości.

6

7

8

Możliwości intelektualne

   
   Klub Pracy, Program szkolenia, Wydanie II, Bilans umiejętności, możliwości i predyspozycji zawodowych, MGPiPS, Warszawa 2003, 
   Sesja 7, s. 167.
   Tamże, s. 167
   Tamże, s. 168.
  

6

7

8
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Stan zdrowia

To stan cechujący się uzyskaniem dobrego samopoczucia na poziomie fizycznym, 

psychicznym i społecznym. Odgrywa bardzo ważną rolę w wyborze zawodu. Warto przed 

złożeniem dokumentów do szkoły ponadgimnazjalnej ustalić, czy ogólny stan fizyczny nie 

będzie przeszkodą w spełnieniu wymagań stawianych przez dany zawód (np. wymagana 

jest siła fizyczna, a w innych dobry wzrok lub prawidłowy słuch itp.).  

Rodzicu,  zastanów się z dzieckiem nad stanem jego zdrowia (czy aktualny stan 

zdrowia będzie pozwalał na wykonywanie wymarzonego zawodu - niektóre choroby, 

dolegliwości mogą uniemożliwić podjęcie wymarzonej roli zawodowej).

  

I. Rodzice i ich rola w procesie planowania przyszłości przez dzieci

Drogi Rodzicu, od Twojej postawy i zaangażowania zależy jakość wyboru dalszej drogi 

kształcenia, a w konsekwencji wybór zawodu. Podjęcie tej decyzji jest długotrwałym procesem 

wychowawczym, przy którym współpracować powinni: Uczeń (dziecko), Rodzic i Szkoła.

  nie wymagaj, by dziecko spełniło Twoje wymagania i ambicje, oceń wspólnie jego 

  realne możliwości,

  zbieraj wspólnie z dzieckiem informacje o szkołach oraz interesujących zawodach, 

  poznaj wspólnie z dzieckiem wymogi rekrutacyjne w wybranych typach szkół,

  zapewnij dziecko, że w każdej sytuacji może na Ciebie liczyć. 

 opowiedz dziecku o swoich trudnościach związanych z czasem, kiedy Ty byłeś uczniem,

 pytaj dziecko o plany i pomysły na przyszłość, kim chciałoby zostać, o jakiej szkole marzy,

      traktuj dziecko, jako partnera w rozmowie,

 motywuj dziecko do podejmowania samodzielnych decyzji,

 pozwól rozwijać dziecku własne pasje, 

 wspólnie wybierzcie zajęcia pozaszkolne,

Poniżej podajemy kilka wskazówek, co jeszcze możesz zrobić 
dla swojego dziecka:
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I. Rodzice i ich rola w procesie planowania przyszłości przez dzieci

W  internecie możesz znaleźć testy, kwestionariusze służące do tego, aby wspólnie 

z dzieckiem spróbować określić jego m.in.: predyspozycje, umiejętności, pasje i talenty. 

http://labirynt-zawodow.progra.pl,

http://zawodowe.info,

http://www.einsteinpce.strefa.pl/gimnazjum/index.htm,

                                                      http://www.kariera.pl/psychotesty/pokaz/id/1, 

http://www.interklasa.pl/portal/index/web?webURL=/portal/dokumenty/

doradztwo_testy/zawodowe_predyspozycje.htm.

Warto jednak skorzystać również z profesjonalnej porady doradcy zawodowego, który 

ma uprawnienia do wykonywania testów badających predyspozycje zawodowe.  

  

Jeśli jesteś zainteresowany, to skorzystaj z podanych niżej adresów:
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http://pl.wikipedia.org/wiki/Doradca_zawodowy, dostęp: 01.06.2015 r.
9

Informacji zawodowych – można otrzymać pełną informację o zawodach, rynku 

pracy, szansach zatrudnienia i płacach oraz o instytucjach szkoleniowych, edukacyj-

nych,  w których można zdobyć zawód lub podnieść swoje kwalifikacje. 

  poznać i rozwijać zainteresowania, umiejętności, pasje i talenty Twojego dziecka,

  inspirować i dostarczać bodźców do wszechstronnego rozwoju dziecka,

  rozbudzić pozytywne i twórcze myślenie w Twoim dziecku, 

  poznać aktualną i pełną ofertę edukacyjną,

  poznać aktualną sytuację na lokalnym i krajowym rynku pracy,

Rodzicu, wspierając swoje dziecko w wyborach edukacyjno-zawodowych 
powinieneś pamiętać o roli doradcy zawodowego, który pomoże:

    3. Kim jest doradca zawodowy i gdzie go szukać? 

Jeśli zaintrygowały i zaciekawiły Cię wyniki testów, które sam z dzieckiem 

wykonałeś w domu, jeśli nie masz pewności, czy dostatecznie dużo wiesz o swoim 

dziecku, spotkaj się i porozmawiaj z doradcą zawodowym.

Doradca zawodowy to osoba, która udziela pomocy w wyborze zawodu i kierunku 

kształcenia w formie indywidualnych i grupowych porad zawodowych, uwzględniając 

możliwości psychofizyczne i sytuację życiową, potrzeby rynku pracy oraz możliwości 

systemu edukacyjnego.   
9

Doradca zawodowy udziela:

Porad indywidualnych - w czasie rozmowy z doradcą określić można swój potencjał, 

zainteresowania, zdolności i umiejętności oraz dalszy plan rozwoju edukacyjno-zawo-

dowego;

Porad grupowych - wraz z innymi członkami grupy, z pomocą doradcy, w atmosferze 

akceptacji i otwartości, można zdefiniować własne problemy zawodowe i wspólnie 

określić możliwe sposoby ich rozwiązania;

I. Rodzice i ich rola w procesie planowania przyszłości przez dzieci

1.

2.

3.
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I. Rodzice i ich rola w procesie planowania przyszłości przez dzieci

poznać, w jakich zawodach poszukiwani są pracownicy,

poznać, jakie wymagania stawiają pracodawcy kandydatom do pracy.













Bezpłatną poradę doradcy zawodowego uzyskasz:

w szkole u szkolnego doradcy zawodowego, pedagoga lub nauczyciela, który 
realizuje zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego,

w poradni psychologiczno-pedagogicznej (znajdują się we wszystkich miastach 
powiatowych),

w Ochotniczych Hufcach Pracy: Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży, 
Młodzieżowe Centrum Kariery, Mobilne Centrum Informacji Zawodowej, 
Młodzieżowe Biuro Pracy, Punkt Pośrednictwa Pracy (lista placówek dostępna jest 
na stronie www.ohp.pl),

w Powiatowych Urzędach Pracy (znajdują się we wszystkich miastach 
powiatowych, a lista placówek dostępna jest na stronie www.psz.praca.gov.pl),

w Wojewódzkich Urzędach Pracy: Centrach Informacji i Planowania Kariery 
Zawodowej,

w Akademickich Biurach Karier.

Aby osiągnąć sukces zawodowy, a wcześniej zaplanować karierę zawodową, Twoje 

dziecko, musi wiedzieć, którą drogę wybrać i jaka ona ma być!

Rodzicu, z pewnością dobrze wiesz, jak ważna jest Twoja rola w planowaniu ścieżki 

rozwoju edukacyjno-zawodowego swojego dziecka. Zapewne też zdajesz sobie sprawę, 

że profesjonalna pomoc i wsparcie udzielane w tym zakresie młodym ludziom, na 

każdym etapie ich rozwoju, ma ogromne znaczenie. 
10 

http://www.wup.lublin.pl/wup/download/poradnictwo/niezbednik.pdf, s. 9, dostęp: 20.05.2015 r.10 
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II. Co warto wiedzieć o edukacji w Polsce?

1. Schemat ścieżki edykacyjnej 

Do zawodu mogą prowadzić różne drogi. Warto z dzieckiem wybrać optymalną. Warto 

dokonać takiego wyboru szkoły, który będzie sprzyjał rozwojowi jego zainteresowań.   

Rysunek nr 1. Planowanie ścieżki kariery.  11

http://przejdznazawodowstwo.pl/sciezka-edukacyjna, dostęp: 02.06.2015 r.11 
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II. Co warto wiedzieć o edukacji w Polsce?

2. Co warto wiedzieć o szkołach ponadgimnazjalnych? 

Kiedy dziecko ma za sobą etap zbierania informacji o sobie, dokonało już pewnego 

rozeznania w zawodach, wtedy pojawia się konieczność zapoznania się ze szkołami, 

które będą miały adekwatną ofertę do potrzeb i oczekiwań młodego człowieka. Jaki typ 

szkoły będzie odpowiedni dla Twojego dziecka, jego zainteresowań, możliwości 

i predyspozycji? Jaki typ szkoły powinno wybrać Twoje dziecko, aby zdobyć wymarzony 

zawód? Na rysunku nr 1 przedstawiono strukturę szkolnictwa w Polsce, tak, aby każdy 

mógł zorientować się, jakie są drogi prowadzące do zdobycia zawodu. 
12 

trzyletnią zasadniczą szkołę zawodową,

czteroletnie technikum,

trzyletnie liceum ogólnokształcące.

Po zakończeniu szkoły gimnazjalnej Twoje dziecko może wybrać:

1.

2.

3.

Zasadnicza szkoła zawodowa

Ukończenie szkoły zawodowej umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego 

kwalifikacje zawodowe. 

K. Druczak, jak pomóc rozwijać skrzydła? - Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum, KOWEZIU, Warszawa 2013, s. 32.12 

Podstawowe informacje:

 nauka w szkole trwa 3 lata,

 uczeń wybiera zawód z oferty szkoły ponadgimnazjalnej,

 w zawodach wyodrębniono kwalifikacje, a w zależności od zawodu ich liczba jest 
     różna,

 w trakcie nauki uczeń zdaje egzaminy zawodowe (jeden, dwa lub trzy), w zależności 

     od liczby kwalifikacji. Po każdym zdanym egzaminie uczeń otrzyma świadectwo 

     kwalifikacyjne. Gdy uczeń zda wszystkie egzaminy i ukończy szkołę, otrzyma dyplom 

     potwierdzający kwalifikacje zawodowe,











praktyczna nauka zawodu może odbywać się u pracodawcy, w centrach kształcenia 
praktycznego lub w warsztatach szkolnych,

II. Co warto wiedzieć o edukacji w Polsce?

    uczeń może uzupełnić dalsze kształcenie począwszy od klasy drugiej liceum 

        ogólnokształcącego dla dorosłych (naukę rozpoczyna od klasy drugiej, pierwsza     

        zostaje zaliczona na podstawie świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej),

   uczeń, który ukończył ZSZ może uzyskać tytuł technika, uzupełniając brakujące 

        kwalifikacje zawodowe na kwalifikacyjnych kursach zawodowych oraz uzupełniając 

        poziom wykształcenia ogólnego w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych lub 

        przystępując do egzaminu eksternistycznego z zakresu liceum ogólnokształcącego 

        dla dorosłych. Po spełnieniu tych warunków uczeń otrzyma dyplom technika, a po 

        zdaniu matury może kontynuować naukę na studiach. 

  

13 

Technikum

Ukończenie technikum umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje 

zawodowe, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

Podstawowe informacje:

    nauka w szkole trwa 4 lata,

    uczeń wybiera zawód z oferty szkoły ponadgimnazjalnej,

    w trakcie nauki uczeń odbywa praktyki zawodowe,

    w trakcie nauki uczeń zdaje egzaminy zawodowe (jeden, dwa lub trzy), w zależności 

        od liczby kwalifikacji. Po każdym zdanym egzaminie uczeń otrzyma świadectwo 

        kwalifikacyjne. Gdy zda wszystkie egzaminy i ukończy szkołę, otrzyma dyplom 

        potwierdzający kwalifikacje zawodowe, 

    uczeń, po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu maturalnego, otrzyma świadec-

        two dojrzałości uprawniające do kontynuowania nauki w szkole wyższej.

14  

  

 D. Obidniak, A. Pfeiffer, Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną, KOWEZiU, Warszawa 2013, s. 14.
13 

Tamże. s.13.
14    
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II. Co warto wiedzieć o edukacji w Polsce?

Ukończenie liceum umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu 

maturalnego.

Liceum ogólnokształcące 

    nauka w szkole trwa 3 lata,

    w liceum ogólnokształcącym uczeń będzie miał obowiązek wyboru od 2 do 4 przed-

        miotów (spośród proponowanych przez szkołę), ujętych w podstawie programowej 

        w zakresie rozszerzonym,

    uczeń, po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu maturalnego, otrzyma świadec-

         two dojrzałości uprawniające do kontynuowania nauki w szkole wyższej.

Podstawowe informacje:

    ukończenie kursu kwalifikacyjnego, po którym zdaje egzamin, na takich samych 

         zasadach, jak uczeń zasadniczej szkoły zawodowej, czy technikum, z zastrzeżeniem, 

         że musi mieć ukończony 18 rok życia,

    ukończenie szkoły ogólnokształcącej dla dorosłych (jeżeli uczeń pragnie zdobyć 

        wykształcenie średnie),

    kontynuację nauki w ramach jednostek Ochotniczych Hufców Pracy w zasadniczej 

         szkole zawodowej lub rzemieślniczej nauce zawodu. Naukę, w tych jednostkach może

         pobierać młody człowiek, który w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktycznych ukończył 

        15 lat, a nie ukończył 18 lat.  
15 

 Poszukując informacji o szkołach, możesz skorzystać

 z następujących stron internetowych:

• www.koweziu.edu.pl,

• www.ore.edu.pl,

• www.kuratorium oświaty (w danym województwie).

  http://www.wup.lublin.pl/wup/download/poradnictwo/niezbednik.pdf, s. 23, dostęp: 20.05.2015 r.
15 













Uczeń, który z różnych powodów nie ukończy szkoły, może 
zdobyć zawód i wykształcenie poprzez:
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II. Co warto wiedzieć o edukacji w Polsce?

  3. Kształcenie ustawiczne – kilka kwalifikacji, czyli wiele możliwości

Kształcenie Ustawiczne jest to możliwość kształcenia się przez całe życie. Zmiany w szkol-

nictwie oznaczają wprowadzenie nowych form kształcenia dla osób dorosłych. Są to 

kwalifikacyjne kursy zawodowe adresowane do tych, którzy chcą uzupełnić, czy pogłę-

biać umiejętności praktyczne. Uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu 

kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, przeprowadzanego przez Okręgo-

wą Komisję Egzaminacyjną (OKE).

Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda pozytywnie egzamin 

potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, otrzyma świadectwo. To oznacza, że ma upraw-

nienia państwowe do wykonywania tego zawodu.

Nowa formuła kształcenia ustawicznego umożliwia osobom dorosłym dalsze kształ-

cenie, doskonalenie zawodowe, już w trakcie aktywności zawodowej. Pozwala na 

łatwiejsze dostosowanie się do potrzeb rynku pracy oraz elastyczność zawodową. 

Zdobycie wszystkich kwalifikacji, w danym zawodzie, oznacza zdobycie dyplomu 

technika. 

Poniżej przedstawiamy przykład, jak można uzupełniać kwalifikacje zawodowe

 (np. poprzez kwalifikacyjne kursy zawodowe) i zdobywać nowe zawody.

Jedna kwalifikacja

ELEKTROMECHANIK

Dwie kwalifikacje

ELEKTRYK

Trzy kwalifikacje

TECHNIK ELEKTRYK

 Montuje i konserwuje 
maszyny i urządzenia elektryczne.

 Montuje i konserwuje 
maszyny i urządzenia elektryczne.

 Montuje i konserwuje 
instalacje elektryczne.

Montuje i konserwuje 
maszyny i urządzenia elektryczne.

Montuje i konserwuje 
instalacje elektryczne.

Eksploatuje maszyny, urządzenia
 i instalacje elektryczne.

Więcej informacji na stronie internetowej www.koweziu.edu.pl  

  Zaplanuj swoją karierę zawodową, informator dla gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych, Szczecin 2013, s.1716 

16 

1. 1.

2. 2.

3.

1.



  http://srpq.gr/ksztalcenie-ustawiczne.html, dostęp: 25.05.2015 r.17 
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Kształcenie ustawiczne jest niezbędne dla współczesnego, dorosłego człowieka. 

W dobie otaczającego nas rozwoju, zdobyte przez nas wcześniej kwalifikacje szybko 

ulegają dezaktualizacji, zaś wcześniejsza wiedza zostaje z czasem zapomniana. Inwesto-

wanie w szerszą i aktualną wiedzę oraz wyższe kwalifikacje wpłynie na efektywność 

naszej pracy. A co za tym idzie – podniesie jakość naszego życia i pozwoli na uzyskanie 

lepszego stanowiska pracy.  
17 

II. Co warto wiedzieć o edukacji w Polsce?
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