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Rola pytań w doradztwie edukacyjno-zawodowym,                                                                                

czyli jak usamodzielnić młodego człowieka? 

Wielu życiowych rozbitków to ludzie,                                                                                                                                     

którzy nie zdawali sobie sprawy,                                                                                                                                                 

jak bliscy są sukcesu, kiedy się poddali. 

Thomas Alva Edison (1847–1931) – amerykański wynalazca. 

 

Doradztwo edukacyjno-zawodowe realizowane jest już z najmłodszymi dziećmi. 

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 16 sierpnia 2018 r.w sprawie 

doradztwa zawodowego (Dz.U. 2018 poz. 1675): 

 § 2. 1. Publiczne przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy 

wychowania przedszkolnego, publiczne szkoły, z wyjątkiem artystycznych, oraz publiczne placówki,             

o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy, realizują doradztwo zawodowe przez prowadzenie 

zaplanowanych i systematycznych działań mających na celu wspieranie uczniów i słuchaczy                         

w procesie podejmowania świadomych decyzji edukacyjnych i zawodowych. 

2. Działania w zakresie doradztwa zawodowego w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych                          

w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego obejmują preorientację 

zawodową, która ma na celu wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami oraz pobudzanie                  

i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień. 

3. Działania w zakresie doradztwa zawodowego w klasach I–VI szkół podstawowych obejmują 

orientację zawodową, która ma na celu zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami, kształtowanie 

pozytywnych postaw wobec pracy i edukacji oraz pobudzanie, rozpoznawanie i rozwijanie ich 

zainteresowań i uzdolnień. 

4. Działania w zakresie doradztwa zawodowego w klasach VII i VIII szkół podstawowych oraz                            

w szkołach ponadpodstawowych mają na celu wspieranie uczniów w procesie przygotowania ich do 

świadomego i samodzielnego wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu, z uwzględnieniem ich 

zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych oraz informacji na temat systemu edukacji                   

i rynku pracy. 

W realizację zdań powinni włączyć się wszyscy nauczyciel, w tym wychowawcy, nauczyciele różnych 

przedmiotów i zajęć, nauczyciele świetlicy, biblioteki. Doradca zawodowy w pojedynkę nie jest 

bowiem w stanie przeprowadzić bezpiecznie i skutecznie wszystkich uczniów i uczennic przez proces 

doradztwa zgodnie z zapisami przepisów prawa. 

A zatem, co może lub powinien robić nauczyciel niebędący doradcą zawodowym? Często pytanie to 

staje się źródłem niepewności czy nawet frustracji nauczycieli …Zadają sobie pytanie: „Co ja, jako 

nauczyciel przedmiotu mogę zrobić? Jakie mam kompetencje? Jak sobie poradzę?”. Tym bardziej, że 

bardzo niewielu nauczycieli doświadczyło osobiście trudów związanych z realizacją procesu 

rekrutacyjnego w pełnej formie, tzn. składanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej (w tym CV, list 
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aplikacyjny – poprzedzone budowaniem Personal branding), udział w rozmowach rekrutacyjnych 

przed pracodawcą lub komisją rekrutacyjną, udział w próbie pracy w nieznanym sobie zespole lub tp. 

Zawód doradcy zawodowego wymaga odpowiedniego przygotowania (kwalifikacje) i wielu 

kompetencji. W cytowanym wyżej rozporządzeniu MEN znajdujemy oczywiście zakres działania 

doradcy: 

§ 6. 1. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności: 

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów i słuchaczy na działania związane                           

z realizacją doradztwa zawodowego; 

2) prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 7 

ustawy; 

3) opracowywanie we współpracy z innymi nauczycielami, w tym nauczycielami wychowawcami 

opiekującymi się oddziałami, psychologami lub pedagogami, programu, o którym mowa w § 5 ust. 1, 

oraz koordynacja jego realizacji; 

4) wspieranie nauczycieli, w tym nauczycieli wychowawców opiekujących się oddziałami, 

psychologów lub pedagogów, w zakresie realizacji działań określonych w programie, o którym mowa 

w § 5 ust. 1; 

5) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej realizowanej przez szkołę, w tym 

gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla 

danego poziomu kształcenia. 

Na stronie: https://mapakarier.org możemy znaleźć opis wielu zawodów ( i stale przybywa opisów 

kolejnych). 

A zatem czytamy, co robi doradca zawodowy: „Pomagam w znalezieniu pierwszej pracy, zmianie 

dotychczasowej profesji na inną, albo w planowaniu i rozwijaniu kariery zawodowej. Podpowiadam, 

jakie szkoły, kursy, albo studia należy wybrać, by zdobyć konkretny zawód. Pomagam też osobom 

szukającym zatrudnienia wybrać takie zajęcie, które będzie pasować do ich umiejętności, 

zainteresowań, czy stanu zdrowia, a zarazem będzie im dawać satysfakcję. Jeśli prowadzę zajęcia z 

doradztwa zawodowego dla uczniów, w ich trakcie wspólnie odkrywamy swoje mocne strony, 

określamy zainteresowania, zastanawiamy się, jak chcieliby w przyszłości zarabiać na życie. 

Przedstawiam im zawody, o których istnieniu do tej pory mogli nie wiedzieć; pomagam poznać 

codzienną pracę przedstawicieli różnych profesji i uświadamiam, co trzeba zrobić, żeby móc 

pracować w tych zawodach. W ten sposób młodzi ludzie mogą określić, jaki zawód ich interesuje; 

zdecydować się na wybór konkretnej szkoły (branżowej, technikum, liceum); zacząć rozwijać 

umiejętności szczególnie ważne na danym stanowisku i przyłożyć się do nauki tych przedmiotów 

szkolnych, które przydadzą się w przyszłej pracy. Mogą też odkryć, jak połączyć różne swoje pasje                       

i móc na nich zarabiać, wymyślić własny zawód przyszłości, zorientować się, czy podołają wymarzonej 

pracy zdrowotnie albo kondycyjnie. Im wcześniej zacznie się myśleć o wyborze zawodu, tym większe 

szanse, że ostateczny wybór będzie trafiony.”1 

                                                           
1
 https://mapakarier.org/paths/occupation/955/doradczyni-zawodowa/fem (dostęp 13.08.2019r.) 

https://mapakarier.org/
https://mapakarier.org/paths/occupation/955/doradczyni-zawodowa/fem
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Z powyższego wynika więc, w czym mogą nauczyciele pomagać profesjonalnemu doradcy 

zawodowemu. 

Jednym z ważniejszych zadań szkoły będzie tutaj wspieranie uczniów w odkrywaniu własnego 

potencjału i rozwijaniu zainteresowań a może nawet pasji. 

Thomas Alva Edison powiedział: „Nie przepracowałem ani jednego dnia w swoim życiu. Wszystko to 

była przyjemność.” Słowa wybitnego wynalazcy mogą stać się inspiracją dla młodych do poszukiwania 

własnej ścieżki, tak aby zrealizować się właśnie jak Edison. 

I tu widzę rolę nauczyciela-wychowawcy, który za pomocą właściwie skonstruowanych pytań pomaga 

dociekać i poszukiwać. Nauczyciel powstrzymuje się od dawania gotowych odpowiedzi, nie przyjmuje 

roli eksperta ani nawet mentora.  

Poniżej prezentuję zestaw pytań coachingowych, których zadaniem jest „wzbudzić, rozwinąć, 

odnaleźć i trafnie zastosować jego (ucznia-przyp.własny) własne zasoby”2. 

Pytania rozwojowe związane z osiąganiem celów 3: 

Grupa pytań 1: 

 Co świadczy o możliwości osiągnięcia celu? 

 Co potwierdza, że Twój cel jest realny? 

 Jak rozumiesz realność swojego celu? 

Grupa 2: 

 W jaki sposób skontrolujesz, zbadasz postępy w osiąganiu celu? 

 Co będzie potwierdzeniem, że zbliżasz się do celu? 

Grupa 3: 

 Czy cel służy Tobie? 
 W jaki sposób Ci służy? 
 Komu jeszcze służy? 
 Co ten cel rozwija? 

Grupa 4: 

 Jak jest zbudowany cel?  
 Czy jest zbudowany pozytywnie? 
 Czy nie ma w nim zaprzeczeń np. „nie będę składał dokumentów aplikacyjnych do 

technikum”? 
 Czy jest konkretny, mierzalny? 
 Co to znaczy, że jest konkretny? 
 Czy został zapisany (i np. umieszczony w widocznym miejscu)? 

Grupa 5: 

 Czy inni wiedzą o celu, celach? 
                                                           
2
 Bennewicz M., Prelewicz A., Coaching. Zestaw narzędzi, Helion, Gliwice, 2018, str.13 

3
 Źródło: Tamże str.55 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Thomas_Alva_Edison
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 Kto o nim wie? 
 Jaki jest udział tych osób w osiąganiu Twojego celu? 
 Skąd wiedzą o tym celu? 
 Czy go akceptują? 
 Kogo jeszcze warto/należy poinformować? 
 Kto może pomóc w osiągnięciu celu? 
 Na czym ta pomoc miałaby polegać? 

Grupa 6: 

 Ile czasu zajmie osiągnięcie celu (zrealizowanie projektu)? 
 Jakie są daty poszczególnych etapów? 
 Kiedy  zostanie osiągnięty-jakie masz założenie? 
 Jakie są daty graniczne i/lub alternatywne na wypadek nieprzewidzianych trudności/barier? 

 

Powyższe pytania są tylko przykładowe (za: Bennewicz M., Prelewicz A., Coaching. Zestaw narzędzi). 

Nauczyciel może sortować je dowolnie i zgodnie z logiką zmieniać kolejność grup czy nawet 
poszczególnych pytań lub dokładać własne pytania pogłębiające. 

Najważniejsze, aby uczeń samodzielnie definiował swój cel i określał własne możliwości rozwoju                     
i doskonalenia. Aby wzbudził w sobie refleksję i zmotywował się do działania, w czym może mu 
pomóc nauczyciel i umiejętnie, życzliwie zadawane pytania. 

Pozostaje jeszcze rozróżnienie celu od efektu. O czym w kolejnej części….. 

 

 

Opracowanie: Anna Czarlińska-Wężyk, nauczyciel-konsultant,  

Kierownik Pracowni Edukacji Zawodowej i Międzykulturowej, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


