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 podejmowane w kontekście     

    całożyciowego  doradztwa zawodowego 

„Całożyciowe doradztwo kariery – 

odpowiedzią  na wyzwania 

współczesnego  rynku pracy” 
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Poradnictwo zawodowe  

w szkole ponadgimnazjalnej 
-   Kim jest klient doradcy zawodowego? 

 

Wg teorii rozwoju osobowości E. Eriksona  okres adolescencji 

związany jest z kryzysem między tożsamością, a niepewnością 

ról. To stawianie sobie pytań tożsamościowych: „Kim jestem 

teraz?” i „Kim chciałbym być?”. Jest to m.in. podejmowanie 

decyzji dotyczących drogi edukacyjno – zawodowej.  

 

 



Szkoła powinna dążyć do tego by młody człowiek 

opuścił ją jako harmonijna osobowość 

                                                        A. Einstein 



Teoria planowania nieplanowanych zdarzeń  

(Planned Happenstance Theory) autorstwa  

K. Mitchel, J. Krumboltza i A. Levina.  

 
W zmieniającym się i nieprzewidywalnym świecie 

planowanie, konstruowanie kariery jest procesem 

całożyciowego uczenia się, który wymaga od nas 

podejmowania niezliczonej  ilości decyzji                  

w odpowiedzi na niespodziewane  wydarzenia.  



Teoria planowania nieplanowanych zdarzeń  

(Planned Happenstance Theory) autorstwa  

K. Mitchel, J. Krumboltza i A. Levina. 

Zakłada, że szczęście to nie przypadek,  ale każda 

osoba może je osiągnąć będąc otwartą                            

na nieplanowane zdarzenia, jakie  mają miejsce                   

w jej życiu. 



Empowerment – 

 założenia koncepcji 

Empower sb - dawać komuś wiarę 

we własne siły, dawać komuś 

kontrolę nad własnym życiem 

Empowerment – upoważnienie, 

upełnomocnienie 

 



Zasada 3 W 

Wspierać w aktywności, gotowości                        

do działania uczniów, w kontekście 

przyszłości zawodowej; 

Wzmacniać poczucie własnej wartości 

uczniów; 

Wskazywać źródła informacji, specjalistów, 

możliwości zrealizowania zadania. 
 



Motywowanie uczniów  
  

Uważność na informację zwrotną od uczniów 

(zakres treści, formy, metody pracy); 

 

Dawanie przestrzeni do rozwijania swoich 

zainteresowań, realizowania propozycji 

różnych przedsięwzięć (konkursy, zajęcia 

warsztatowe, spotkania z ciekawymi ludźmi). 

 



Dni Promocji Talentów 



Dni Promocji Talentów 



 

Każdy ma w życiu swoje powołanie, swoją 

misję. Dlatego nikogo nie można zastąpić,  

ani powtórzyć jego życia. Zarówno zatem 

zadanie dla każdego z nas, jak i szansa jego 

wypełnienia są niepowtarzalne.  

                                                 Victor Frankl 



Co łączy te postaci? 
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