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 przebieg pracy zawodowej

 zdobywanie coraz wyższej pozycji, osiąganie sukcesu

 przebieg życiowej działalności, szybki awans, sukcesy, 

powodzenie

 szybkie zdobywanie coraz wyższych stanowisk w działalności 

społecznej, naukowej i zawodowej, powodzenie 

w życiu; dobra pozycja życiowa

CZYM JEST KARIERA?



…to droga profesjonalnego rozwoju, 

którą człowiek zamierza przejśd 

w swoim życiu zawodowym

KARIERA …



 poznanie siebie

 poznanie zawodów, rynku pracy

 poznanie ścieżek edukacyjnych

PRZEMYŚLANE PLANOWANIE WŁASNEJ 
KARIERY ZAWODOWEJ OBEJMUJE:



SAMOPOZNANIE

 zainteresowania – skłonnośd do wykonania pewnych czynności 

dla przyjemności osiąganej 

z samego ich wykonywania

 zdolności – predyspozycje do łatwego opanowywania pewnych 

umiejętności

 temperament – charakterystyczne dla danej osoby 

uwarunkowania biologiczne, siła oraz szybkośd reagowania

 cechy charakteru – charakter właściwy danej osobie, zespół 

względnie stałych podstawowych cech psychicznych, określający 

stosunek do rzeczywistości 

 system wartości – najważniejsze przekonania człowieka

 stan zdrowia

Jaka tematyka 
czytanych książek, 

czasopism, 
oglądanych filmów 

jest Ci bliska?

W jakich zajęciach 
pozalekcyjnych 
uczestniczysz?

Jakie preferujesz 
przedmioty szkolne?

Jak spędzasz wolny 
czas?



POZNANIE ZAWODÓW

 wymagania psychofizyczne zawodu

 zadania i czynności

 narzędzia pracy

 środowisko pracy

 możliwości zatrudnienia



POZNANIE ŚCIEŻEK EDUKACYJNYCH

 system szkolny

 typy szkół i profile

 zasady rekrutacji do szkół



ŚCIEŻKA W BUDOWANIU KARIERY ZAWODOWEJ

Krok 1 – Świadomośd własnego potencjału
 Rozpoznaj jakie masz zainteresowania, zdolności, umiejętności i możliwości intelektualne

 Poszukuj hobby

 Określ swój temperament, cechy osobowości, stan zdrowia

 Kształtuj osobowośd

 Rozwijaj uzdolnienia

 Wykorzystuj umiejętności
Wyznacz swój cel

Krok 2 – Dobra orientacja w świecie pracy
 Określ preferowane przez ciebie stanowisko pracy, jakie zadania będziesz wykonywad w przyszłej pracy, 

jakie są wymagania zdrowotne i osobowościowe

 Poznaj specyfikę interesujących ciebie branż, zawodów i specjalności

 Poszukaj danych o rynkach pracy: lokalnym, krajowym, paostw Unii Europejskiej

Krok 3 – Umiejętnośd korzystania z różnych źródeł informacji
 Sprawdź ofertę edukacyjną: lokalną, krajową, zagraniczną

 Zapoznaj się z charakterystyką typów i profili szkół, adresy i dojazdy, zajęcia pozalekcyjne

 Dowiedz się jakie są wymagania rekrutacyjne

 Wybierz optymalne dla siebie rozwiązanie



DLACZEGO WARTO REALIZOWAD ZADANIA 
Z ZAKRESU ORIENTACJI ZAWODOWEJ? 

 Badania ankietowe przeprowadzone w ramach podniesienia jakości pracy 

doradców zawodowych PPPP w Tarnowie wśród uczniów gimnazjum z terenu 

powiatu tarnowskiego

 49% uczniów III kl. gimnazjum krótko przed egzaminem gimnazjalnym nie ma 

sprecyzowanego planu kariery zawodowej

 55% uczniów III kl. gimnazjum całkowicie samodzielnie podejmuje decyzję o 

wyborze szkoły

 wśród czynników determinujących wybór zawodu i szkoły uczniowie najczęściej 

wymieniają: 34% zainteresowania, 28% możliwośd znalezienia dobrej pracy, 23% 

opinie o szkole, 15% łatwy dojazd



DORADZTWO ZAWODOWE 
W PPPP W TARNOWIE



PROGRAM DORADZTWA REALIZOWANY 
JEST W TRZECH OBSZARACH:

 poradnictwo dla uczniów – wspieranie uczniów                          

w procesie podejmowania decyzji zawodowych

 poradnictwo dla rodziców – wspieranie rodziców 

w procesie podejmowania decyzji zawodowych  ich 

dzieci

 poradnictwo dla nauczycieli – wspomaganie 

nauczycieli w zakresie orientacji i poradnictwa 

zawodowego



PORADNICTWO DLA UCZNIÓW OBEJMUJE:

 Poradnictwo indywidualne

konsultacje indywidualne dla uczniów

 Poradnictwo grupowe

zajęcia grupowe aktywizujące do wyboru zawodu



PORADNICTWO DLA RODZICÓW 
OBEJMUJE:

 warsztaty 

 konsultacje indywidualne



WARSZTATY DLA RODZICÓW 
MAJĄ NA CELU:

 ukazanie roli rodziców w sytuacji doradzania wyboru 

zawodu przez ich dzieci 

 uświadomienie rodzicom wielkiej wagi samodzielnego 

dokonania wyboru zawodu przez ich dzieci oraz tego by 

nie kierowali się własnymi ambicjami lecz realnymi 

możliwościami dzieci w odniesieniu do zawodu oraz 

poziomu wybieranej szkoły

 pokazanie i uświadomienie rodzicom wadliwych postaw 

wychowawczych



KONSULTACJE Z RODZICAMI OBEJMUJĄ:

 udzielanie informacji o zawodach, potrzebach rynku 

pracy, możliwości uzyskania kwalifikacji zawodowych

 omawianie z rodzicami wyników prowadzonych badao 

indywidualnych i grupowych, diagnozujących preferencje 

zawodowe młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem 

rodziców uczniów z problemami zdrowotnymi, 

decyzyjnymi, emocjonalnymi, rodzinnymi itp.



PORADNICTWO DLA NAUCZYCIELI 
REALIZOWANE JEST POPRZEZ:

 warsztaty 

 konsultacje indywidualne



WSPÓŁPRACA PORADNI Z 
INSTYTUCJAMI 

W ZAKRESIE DORADZTWA ZAWODOWEGO:

 Kuratorium Oświaty 

 Ochotniczy Hufiec Pracy 

 Szkoły i Placówki Oświatowe na terenie powiatu tarnowskiego, 

 Szkolne Ośrodki Kariery

 Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

 Powiatowy Urząd Pracy

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności



KORZYSTAJĄC Z OFERTY DORADZTWA 
PPPP W TARNOWIE MOŻNA UZYSKAD:

 Gwarancję systematycznego oddziaływanie na uczniów w ramach planowanych 

działao realizowanych metodami aktywnymi

 Zapewnienie udzielania uczniom pomocy w wyborze i selekcji informacji 

dotyczących edukacji, rynku pracy, odpowiednio do planowanego przez nich 

kierunku rozwoju zawodowego

 Większą trafnośd podejmowanych przez uczniów decyzji edukacyjnych 

i zawodowych, a także minimalizację kosztów psychicznych wynikających 

z niewłaściwych wyborów

 Obniżenie społecznych kosztów kształcenia dzięki poprawieniu trafności wyborów 

na kolejnych etapach edukacji



PLANY, ZADANIA PORADNI NA PRZYSZŁOŚD             
W OBSZARZE DORADZTWA ZAWODOWEGO:
 Nawiązanie współpracy z nowymi instytucjami działającymi  w obszarze 

doradztwa zawodowego

 Ustawiczne poszerzanie wiedzy i doświadczenia zawodowego doradców 

zawodowych w PPPP poprzez szkolenia, rozwój swojego warsztatu pracy, 

rozwój osobisty m.in. w ramach WDN-u doradców zawodowych

 Rozbudowa bazy informacji zawodowej na terenie PPPP w Tarnowie

 Zwiększenie oferty zajęd warsztatowych dla uczniów w postaci 

specjalistycznych treningów umiejętności- służących budowaniu praktycznych 

umiejętności, kompetencji osobistych i wiedzy z zakresu umiejętności wejścia 

i efektywnego funkcjonowania na rynku pracy) 



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

…zapraszamy Państwa

do współpracy…


