
Doradztwo zawodowe w szkołach. 

  

Od  roku szkolnego 2017/18 wprowadzono do szkół obowiązkowe zajęcia doradztwo 

zawodowego dla uczniów klas siódmych, a w bieżącym roku szkolnym również dla klas 

ósmych. Wymiar godzin doradczych to -  10 godzin w roku szkolnym.  

Rozporządzenie MEN z 12 lutego 2019 roku mówi,  

że: 

§ 3. Doradztwo zawodowe jest realizowane: 

1) w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach 

wychowania przedszkolnego na zajęciach edukacyjnych wychowania przedszkolnego 

prowadzonych zgodnie z przyjętymi programami wychowania przedszkolnego; 

2) w klasach I–VI szkół podstawowych na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu 

kształcenia ogólnego, 

3) w klasach VII i VIII szkół podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych  

na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, a w przypadku 

szkół prowadzących kształcenie zawodowe również na obowiązkowych zajęciach 

edukacyjnych z zakresu kształcenia w zawodzie, o których 

4) w klasach VII i VIII szkół podstawowych, w branżowych szkołach I stopnia, liceach 

ogólnokształcących i technikach. 

Jak więc realizować elementy zajęć doradztwa zawodowego podczas różnych  zajęć 

lekcyjnych? 

Mając na uwadze prawidłową realizację elementów doradztwa zawodowego niezbędne jest 

zaangażowanie nie tylko doradcy zawodowego, pedagoga i psychologa szkolnego, ale też 

wychowawców klas i nauczycieli przedmiotów.  Warto, aby każdy nauczyciel na lekcjach 

poszczególnych przedmiotów zadbał o ukazanie praktyczności przekazywanej wiedzy  

i ćwiczonych umiejętności w kontekście przyszłej ścieżki zawodowej uczniów. 

Nauczyciele języka polskiego i WOS-u mogą zachęcić dzieci i młodzież do aktywnego 

działania  poprzez redagowanie  pism użytkowych: CV, list motywacyjny, podanie, czy też 

wystąpień publicznych.  Mogą w klasie zaaranżować sytuację rozmowy kwalifikacyjnej, 

wizyty młodego przedsiębiorcy w urzędzie, czy zabawę w specjalistę od polityki personalnej. 

Historycy mogą poruszyć tematykę zawodów przyszłości, dokonując chronologicznego 

przeglądu zawodów, które zanikły i pokazać to zjawisko jako nieuchronny proces. Przy tej 

okazji można również podyskutować o zawodach przyszłości. 

Nauczyciel geografii może zaprosić do „podróży” przez pryzmat najpopularniejszych 

zawodów w danych okolicach, Tu sprawdzi się metoda projektu, w której wiedza teoretyczna 

o specyfice regionu, zasobach naturalnych będzie punktem wyjścia dla analiz rynku pracy. 



Na takich przedmiotach jak matematyka, fizyka, czy chemia również można popracować 

metodą projektu. Z pewnością każdy z nas przyzna, że z większą ochotą przyswajamy treści 

nie tylko związane z naszymi zainteresowaniami, ale i te potencjalnie przydatne w przyszłej 

czy obecnej pracy. Na lekcji w-f pokazać  można gamę zawodów, w których niezbędna jest 

doskonała kondycja fizyczna. 

Treści z elementami doradztwa zawodowego można również „przemycić” na lekcjach 

informatyki czy godzinach do dyspozycji wychowawcy klasy. 

Treści z zakresu doradztwa zawodowego szczególnie często powinny pojawiać się  

na lekcjach wychowawczych. Warto dołożyć starań, aby pokazać jak zmienia się sposób 

pracy poszczególnych specjalistów (takim przykładem może być strażak, handlowiec, 

dyspozytor, budowlaniec, żołnierz), jakie są wobec nich oczekiwania społeczne  

(np. umiejętność pracy zespołowej, komunikatywność, znajomość języków obcych), jakie 

będzie zapotrzebowanie na specjalistów za kilka lat.. Warto pokazać dzieciakom nowe, 

niekonwencjonalne w danym środowisku możliwości. Być może to my będziemy pierwszą 

osobą, która doda im odwagi w szukaniu nowych rozwiązań. Badania pokazują, że młodzi 

ludzie przy wyborze przyszłego zawodu kierują się modą, wpływami środowiskowymi, 

wyborami kolegów lub nie zawsze dla nich odpowiednimi tradycjami rodzinnymi. Może 

warto podyskutować z młodzieżą na temat czy każdy mieszkaniec wsi musi być rolnikiem, 

 a dzieci z dawnych terenów popegeerowskich nie mają szans na wykształcenie wyższe? 

Ważne, by żadnego zawodu nie dyskredytować .   Młodzieży przecież ma różne dyspozycje  

i możliwości.. Warto przypomnieć młodym ludziom, że nauka to nie sztuka dla sztuki, ale  

ma być dobrym startem w dorosłość. Powyższe działania  nie są tylko dobrą wolą, ale 

również obowiązkiem nauczycieli. Trzeba pamiętać, że do zadań szkoły na każdym etapie 

edukacyjnym należy przecież przygotowanie uczniów do wyboru właściwego kierunku 

kształcenia i zawodu. 
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