
Od roku szkolnego 2017/2018 lekcje z zakresu doradztwa zawodowego stały 

się obowiązkową częścią pracy z uczniami w klasach 7 i 8. 

Doświadczenia nauczycieli, wychowawców i doradców zawodowych  pracują-

cych z uczniami kl. 7 i 8 pokazują jednoznacznie, że znaczna część młodych 

ludzi nie ma planu, ani pomysłu na to, czym chciałaby się w życiu zajmować, 
jak kierować swoją dalszą edukacją. 

Uczniowie bardzo często mają trudność z określeniem swoich zainteresowań, 

mocnych stron, predyspozycji i preferencji. 

Włączenie do programu kształcenia dodatkowego czasu przeznaczonego wła-

śnie na zajęcia z doradztwa zawodowego stwarzają ku temu bardzo dogodną 
przestrzeń. 

Większość młodych ludzi pytanych o to, kto jest dla nich najważniej-

szym doradcą przy wyborze drogi edukacyjnej wskazuje rodziców, na-
stępnie kolegów i nauczycieli. 

Szkoła dokonuje starań, aby wesprzeć zarówno uczniów, jak również Pań-

stwa, jako rodziców, w procesie wychowawczym, w tym w decyzjach dotyczą-
cych kolejnego etapu edukacyjnego.  

W związku z tym w zakładce doradztwo zawodowe będę zamieszczać 
wszelkiego rodzaju materiały, które mogą być pomocne w wyborze za-

wodu przez Państwa dzieci. 

 

 

 

 



MOC zawodów… 

Ważnym krokiem przed wyborem zawodu jest  poznanie samego siebie oraz 

zapoznanie się z rodzajami zawodów i ich charakterystykami. Aby 
przypomnieć sobie, na czym polega praca w zawodzie, który Cię interesuje 

oraz jakie kwalifikacje musisz posiadać lub uzyskać, żeby wykonywać 

określony zawód kliknij w jeden z poniższy linków przedstawiających 
wybrane zawody: 

Mechanik pojazdów samochodowych – https://youtu.be/vy00364wG18 

Asystentka stomatologiczna – https://youtu.be/1cpjZ3bwCbI 

Elektromechanik – https://youtu.be/uy5Ju4ju-hg 

Technik architektury krajobrazu – https://youtu.be/lPmQIgCD__4 

Technik weterynarii  – https://youtu.be/vK6KoUdnk60 

Technik geodeta – https://youtu.be/Xi_InBDv-Is 

Lakiernik – https://youtu.be/8s_ERsk4PPk 

Technik logistyk – https://youtu.be/ZlJQWQJ3RKc 

Ślusarz – https://youtu.be/QN99Sz6B2Rw 

Technik geolog – https://youtu.be/DawXYe1Hwxw 

Technik farmaceuta – https://youtu.be/ulK8e-lkR7A 

Technik leśnik – https://youtu.be/TWi_Ojv5TII 

Technik hotelarstwa – https://youtu.be/U34FeAvMVV0 

Fryzjer – https://youtu.be/nnyzY-iHSxE 

Cukiernik – https://youtu.be/Y0uaTN0X0kE 

Kucharz – https://youtu.be/ABy3d29wvzY 

Fotograf – https://youtu.be/32soH-8Zn-U 

Piekarz – https://youtu.be/4cbRLyK6UOQ 

Drukarz – https://youtu.be/kIy6mDY6u2w 

Stolarz – https://youtu.be/WMnEhAR8Ixw 

Uczniu, jeżeli nie znalazłeś interesującego Cię zawodu kliknij w link 
https://www.ore.edu.pl/2017/02/filmy/  w którym znajdziesz pozostałą 

listę zawodów. 

Skorzystaj również z ciekawej  strony :  https://mapakarier.org/paths. 

 

Doradca zawodowy Dorota Dybińska   
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