
DODATEK REKLAMOWY DO GAZETY WYBORCZEJ

Dodatek został przygotowany przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.

CO PO GIMNAZJUM?
Zaplanuj swoją karierę

Krok przed de cy zją

Pu bli ka cja współ fi nan so wa na ze środ ków Unii Eu ro pej skiej w ra mach Eu ro pej skie go Fun du szu Spo łecz ne go. 

Czym kie ro wać
się, po dej mu jąc
de cy zję 
o wy bo rze
szko ły?
Po wyż sze py ta nie jest cią gle
ak tu al ne. Nie tra ci ono na zna cze niu.
Za da je je so bie tak że gim na zja li sta,
któ ry ma wy brać naj lep szą ofer tę, 
bę dą cą speł nie niem wszel kich 
ocze ki wań, na wet ma rzeń. 
Praw da? 

De cy zja o tym, jak, cze go i gdzie się uczyć, to jed na
z naj waż niej szych spraw, o jakich myśli każ dy 
gim na zja li sta. Jak do brze wy brać szko łę, za wód? 
Lek tu ra pro po no wa nych ar ty ku łów Wam w tym po mo że.
Po trak tuj cie je jak puz zle two rzą ce ukła dan kę 
pod ty tu łem „Mo ja przy szłość”. 

Aby do brze wy brać szko łę, war to kie ro wać się:

z in for ma cja mi o so bie (czy to dla mnie?),

z in for ma cja mi o swo ich moż li wo ściach (trze ba pa -

mię tać, że do sta nie się do da nej szko ły to jed no,

a to, czy so bie po ra dzę z na u ką w niej i bę dzie mi

się w niej po do bać – to dru gie),

z ofer tą edu ka cyj ną, za wo do wą szko ły (jej zgod no -

ścią z za in te re so wa nia mi, uzdol nie nia mi itp.),

z wy ni ka mi na u cza nia (in for ma cje oma tu rach, eg za -

mi nach po twier dza ją cych kwa li fi ka cje za wo do we),

z wy mo ga mi re kru ta cyj ny mi obo wią zu ją cy mi wda -

nej szko le,

z osią gnię cia mi szko ły, np. w olim pia dach, kon kur -

sach za wo do wych, tur nie jach,

z in for ma cja mi (w przy pad ku szkół za wo do wych)

o tym, czy szko ła współ pra cu je z pra co daw ca mi,

z w przy pad ku li ce um ogól noksz tał cą ce go tym, co

kry je się pod na zwą pięk nie, baj ko wo brzmią cej na -

zwy pro fi lu (co ofe ru je ido cze go nam się przy da?),

z ja kie za ję cia do dat ko we pro po nu je szko ła.

Na tym za koń czę wy mie nia nie czyn ni ków, któ -

re war to prze a na li zo wać. Pew nie my ślisz, że li stę

trze ba uzu peł nić. Oczy wi ście jest ta ka moż li wość.

Do dzie ła! Co chcesz do dać? In ne czyn ni ki waż ne

dla Two ich ró wieś ni ków znaj dziesz tak że na tej stro -

nie. Waż ne, by mieć ta ką li stę dla sie bie, gdyż ona

po rząd ku je na sze my śle nie, mo że być po moc na

w pod ję ciu słusz nej de cy zji. A prze cież o to cho dzi!
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O tym, gdzie szu kać in for ma cji o szko łach, 

pi sze my na s. 3.

P ew nie masz nie jed ną wąt pli wość, py ta nia, oba -

wy. Wszy scy py ta ją: Do ja kiej szko ły idziesz?

Czy już wy bra łeś za wód? Gdzie skła dasz do ku -

men ty? Za ło żę się, że te i in ne py ta nia pa da ją pod

Two im adre sem. Cza sem de ner wu ją, a cza sem przy -

po mi na ją, że waż na de cy zja tuż-tuż. Wiem, że po -

dej mo wa nie de cy zji o dal szej edu ka cji i wy bo rze za -

wo du wwie ku 15-16 lat mo że „bo leć”, mo że być czymś

trud nym. Ale chy ba się zgo dzisz, że będą moż li we! 

Po dej mo wa nie de cy zji jest trud ne. Od za wsze spra -

wia ło kło po ty, tak że wie le lat te mu, gdy świat był

upo rząd ko wa ny i przej rzy sty, a zmia ny do ko ny wa ły

się po wo li. Tym bar dziej dzi siaj, gdy zmia na wpi sa -

na jest w na sze ży cie. Wie le dzie je się wo kół, coś, co

dzi siaj jest „ta kie”, ju tro już zu peł nie „in ne”. Stąd po -

ja wia ją się wąt pli wo ści przy po dej mo wa niu de cy zji.

Co war to wziąć pod uwa gę, by pod jąć op ty mal -

ną de cy zję? Pier wszym kro kiem jest roz poz na nie

włas ne go po ten cja łu. Jak? Chcesz się do wie dzieć?

Je śli tak, to usiądź wy god nie i prze czy taj ten tekst

(tyl ko uważ nie). Nie jest zbyt dłu gi, bo za le ży mi na

tym, aby Cię nie za nu dzić!

Mam jesz cze jed ną pro po zy cję: weź kar tkę

i ołó wek. Zrób no tat ki do ty czą ce swo ich za in te re -

so wań, ma rzeń i uzdol nień. Stwórz swój nie pow -

ta rzal ny „por tret”. Pew nie bę dzie su per!

Po znaj sie bie. Waż ne jest, by przed wy bo rem szko ły .
wie dzieć du żo o so bie:.

Za in te re so wa nia.
Każ dy z nas po sia da za in te re so wa nia, choć nie za -

wsze po tra fi my je na zwać i o nich mó wić. A na praw dę

war to, po nie waż wię kszość do ro słych za do wo lo nych ze

swo jej pra cy mó wi, że se kret ich szczę ścia po le ga prze -

de wszyst kim na tym, że otrzy mu ją pie nią dze za to, co

uwiel bia ją ro bić. War to przy jrzeć się swo im za in te re so -

wa niom, bo mo że uda Ci się zna leźć to „coś”, co bę -

dziesz lu bił ro bić, i uczy nić z te go spo sób na ży cie.

Uzdol nie nia.
Zdol no ści sta no wią te róż ni ce mię dzy ludź mi,

któ re de cy du ją o nie jed na ko wych re zul ta tach w ucze -

niu się idzia ła niu przy jed na ko wej mo ty wa cji iuprzed -

nim przy go to wy wa niu się. Pew nie za ob ser wo wa łeś

to u sie bie i swo ich zna jo mych. Jed ni ty ra ją na szó -

stkę i nie za wsze im się to uda je, a in ni ma ją naj lep -

szą oce nę w kie sze ni, a do kład nie w dzien ni ku bez

wysiłku! Ale na in nym przed mio cie mo że być od -

wrot nie. Przy kła dy uzdol nień? Pro szę bar dzo: in te -

li gen cja, spo strze gaw czość, wy o braź nia, zręcz ność

oraz zdol no ści spe cjal ne, np. ma te ma tycz ne, ję zy -

ko we, li te rac kie, in ter per so nal ne, pla stycz ne, mu -

zycz ne, tech nicz ne, spor to we czy or ga ni za cyj ne. ATy

ja kie masz uzdol nie nia?

Umie jęt no ści.
Za sta na wiasz się cza sa mi nad tym, co umiesz ro -

bić naj le piej? Mo że ktoś Cię już py tał o to, co po tra -

fisz, na czym się znasz? Je śli tak, to przy pom nij so -

bie udzie lo ne wów czas od po wie dzi. Je śli doj dziesz

do wnio sku, że nie wie le mo żesz tu wy mie nić – nie

szko dzi. Po myśl za tem, ja ki mi umie jęt no ścia mi je -

steś za in te re so wa ny, co chciał byś umieć ro bić. Mo -

że np. umiesz ła two na wią zy wać kon tak ty z in ny mi,

do ra dzać im, mo że je steś przy wód cą wśród zna jo -

mych, al bo po tra fisz zna leźć roz wią za nie w trud nej

sy tu a cji, a mo że do brze go tu jesz czy na pra wiasz

sprzęt. Po wo dze nia w po szu ki wa niach!

War to ści.
War to ści to pod sta wo we kry te rium – prze wod nik

w kształ to wa niu na szych po staw. Są wy o bra że niem

te go, co jest god ne po żą da nia, na zdo by ciu cze go naj -

bar dziej Ci za le ży. Je śli np. dla Cie bie war to ścią jest

po ma ga nie in nym, war to wy brać za wód, w któ rym

moż na tę war tość re a li zo wać. Nie po win no się wy bie -

rać za wo du po zo sta ją ce go w sprzecz no ści z pre fe ro -

wa ny mi war to ścia mi. A co Ty so bie ce nisz w ży ciu?

Tem pe ra ment.
Z pew no ścią za u wa ży łeś, że w tych sa mych oko -

licz no ściach lu dzie róż nie re a gu ją na to sa mo zda -

rze nie. Jed ni bar dzo emo cjo nal nie, in ni zaś spo koj -

nie. Jed ni po tra fią dłu go wy ko ny wać mo no ton ne za -

ję cie, nie od czu wa jąc znu że nia, in nych po mi nu cie

do pa da znie cier pli wie nie i znie chę ce nie. Są też oso -

by nie zwy kle ła two na wią zu ją ce kon takt z in ny mi,

ale też ta kie, któ re wo lą sa mot ność i włas ne to wa rzy -

stwo. Róż ni ce w re a go wa niu na te sa me bodź ce zwią -

za ne są właś nie z tem pe ra men tem. Do ja kiej gru py

osób Ty na le żysz?

Ce chy cha rak te ru.
W przy pad ku cech cha rak te ru mó wi my o tych

do brych, sta no wią cych na szą moc ną stro nę lub ozłych,

któ re skła da ją się na na sze sła be stro ny. Jed ni są uprzej -

mi, uczyn ni, dy skret ni, uczci wi, a in ni obo jęt ni, nie -

o pa no wa ni, nie cier pli wi. Rów nież w sfe rze edu ka -

cji i pra cy, w po dej ściu do obo wiąz ków nie któ re oso -

by są sy ste ma tycz ne, od po wie dzial ne, skru pu lat ne,

do kład ne i su mien ne, pod czas gdy in ne za cho wu ją

się bez tro sko, „spo ko”, „na lu zi ku”. Po win ny więc

wy ko ny wać in ne pra ce. A Ty ja ki je steś?

Stan zdro wia.
Je śli je steś pod opie ką ja kieś spe cja li stycz nej po -

rad ni, to za py taj le ka rza, czy nie ma prze ciw wska -

zań do wy ko ny wa nia za wo du, któ ry so bie wy ma rzy -

łeś. Za wód, któ ry Cie bie in te re su je, nie mo że być

w ko li zji ze sta nem zdro wia. To też jest waż ne!

W In ter ne cie mo żesz zna leźć te sty słu żą ce do te -

go, aby sa mo dziel nie spró bo wać okre ślić swo je pre -

dys po zy cje. Wy ko nu jąc je, mo żesz otrzy mać in for -

ma cje o tym, co lu bisz, co Cię in te re su je, w czym bę -

dziesz do bry. Mo żesz to po trak to wać jak „przy miar -

kę” do okre śle nia sie bie. Je śli masz ocho tę, to sko -

rzy staj z po da nych ni żej adre sów:

z www.ta len tga me.pl

z http://la bi rynt-za wo dow.pro gra.pl

z http://za wo do we.in fo

z http://www.in ter kla sa.pl/por tal/in dex/web?

we bURL=/por tal/do ku men ty/do radz two_te -

sty/pre dys po zy cje/test_kli mow.htm

zhttp://ein ste in pce.stre fa.pl/gim na zjum/in -

dex.htm

zhttp://www.ka rie ra.pl/psy cho te sty/po kaz/id/1

z http://www.in ter kla sa.pl/por tal/in dex/web?

we bURL=/por tal/do ku men ty/do radz two_te -

sty/za wo do we_pre dys po zy cje.htm

Je śli zda rzy się, że coś Cię za in try go wa ło, masz

ocho tę omó wić z kimś wy ni ki Two jej pra cy z te -

stem; je śli nie masz pew no ści, czy do sta tecz nie du -

żo wiesz o so bie, to po szu kaj po mo cy. Mo żesz po -

roz ma wiać ze szkol nym do rad cą za wo do wym (je -

śli jest ktoś ta ki w Two jej szko le), pe da go giem szkol -

nym, wy cho waw cą. Po roz ma wiaj ze swo i mi ro dzi -

ca mi/opie ku na mi, zna jo my mi. Mo żesz po szu kać

spe cja li sty, któ rym po mo że do ko nać wy bo ru szko -

ły czy za wo du. 

t

Wię cej o ofer cie po mo cy 

znaj dziesz na s. 4.
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Szu ka nie in for ma cji o tym, jak wy glą da pra ca w in te re su ją cym Cię za wo dzie, to ko lej ny krok w pro ce sie po dej mo wa nia de cy zji edu ka cyj nych,
za wo do wych. Je śli znasz sie bie, to zwy kle wiesz, co Cię in te re su je, ja kie masz pre dys po zy cje i w ja kiej pra cy one mo gą się przy dać. 

Spo so by zbie ra nia in for ma cji
o za wo dach

z www.uczel nie.in fo.pl/in dex.php? mod=za wo dy 
z www.per spek ty wy.pl
z www.klucz do ka rie ry.pl

z www.euroguidance.pl/index.php?id=ksiazki
z www szkół kształ cą cych za wo do wo

Je śli szu kasz in for ma cji, 
to za jrzyj jesz cze na:  

Czy wiesz, czym zaj mu je się
tech nik
me cha tro nik?

Po ni żej umiesz czo no przy kła dy za dań za wo -

do wych. Tyl ko w jed nym z po niż szych pun któw

za miesz czo no za da nia za wo do we pa su ją ce do

wy mie nio ne go za wo du. Tyl ko w jed nym pun -

kcie! Ale w któ rym?

a) opra co wu je, uru cha mia i ob słu gu je włas ne

pro gra my apli ka cyj ne, przy sto so wu je apli ka -

cje fir mo we na po trze by za kła du pra cy;

b) pro jek tu je, wy twa rza czę ści i zes po ły ma szyn

i urzą dzeń me cha nicz nych z wy ko rzy sta niem

tech nik kom pu te ro wych;

c) or ga ni zu je i nad zo ru je pro duk cję, mon taż, na -

pra wy i kon ser wa cje wszel kich ma szyn i urzą -

dzeń pro du ko wa nych we wszyst kich ro dza -

jach prze my słu;

d) in sta lu je, mon tu je, kon ser wu je i na pra wia apa -

ra tu rę i urzą dze nia elek tro nicz ne;

e) mon tu je, uru cha mia i kon ser wu je np. urzą dze -

nia ra dio ko mu ni ka cyj ne, ra dio lo ka cyj ne, te -

le wi zyj ne, te le ko mu ni ka cyj ne.

Któ ra wy po wiedź Two im zda niem pa su je do

za wo du tech nik me cha tro nik? Czy by ło ła two

wy brać za da nia de fi niu ją ce za wód? Czy nie ko -

rzy sta łeś z po mo cy ko goś lub cze goś? 

Za da nia za wo do we tech ni ka me cha tro ni ka znaj du ją się wpkt. b. Co Ty na to?

Je śli my ślisz, że o pra cy le ka rza, 
dzien ni ka rza czy me cha ni ka 
wszyst kie go do wiesz się 
z te le wi zyj ne go se ria lu, mo żesz się
moc no za wieść. War to się gnąć
do in nych źró deł in for ma cji 
o za wo dach. Jest ich wie le, więc 
by mieć gwa ran cję zdo by cia ak tu al nej,
rze tel nej i wy czer pu ją cej wie dzy, war to
ko rzy stać z kil ku z nich. 

Nie za wiedź się!O ZA WO DACH
Wybie ra nie za wo du bez rze tel nej, ak tu al nej i wy -

czer pu ją cej in for ma cji to spo re ry zy ko. Zwłasz -

cza że wie le z nich ma po dob nie brzmią ce, ta -

jem ni cze na zwy. 

Wy brać tech ni ka me cha tro ni ka czy tech ni ka elek -

tro ni ka? Amo że tech ni ka op ty ka lub or top ty stę? Aby

po znać róż ni ce, war to sko rzy stać z za so bów in for -

ma cji za wo do wej.

Je śli in te re su je Cię ja kiś kon kret ny za wód, to

za chę cam do te go, byś do wie dział się o nim jak

naj wię cej. 

Na co zwró cić

uwa gę? Prze de wszyst -

kim do brze jest wie -

dzieć:

z co ro bi oso ba wy ko nu -

ją ca da ny za wód, ja kie

ma za da nia, ja kie wy -

ko nu je czyn no ści,

z ja kie są wy ma ga nia wo -

bec osób za in te re so wa -

nych okre ślo nym za wo -

dem, 

z w ja kich wa run kach wy -

ko nu je się pra cę wda nym

za wo dzie, 

z ja kie są prze ciw wska za -

nia do pra cy w da nym za -

wo dzie (kto go nie po wi -

nien wy ko ny wać ze wzglę -

du na stan zdro wia),

z ja kie trze ba zdo być wy -

kształ ce nie, by móc wy ko ny wać da ny za wód,

z ja kie są moż li wo ści do sko na le nia za wo do we go,

po sze rza nia za kre su kom pe ten cji w za wo dzie,

z ja kie są szan se na zna le zie nie pra cy,

z czy da ny za wód mo gą wy ko ny wać oso by nie peł -

no spraw ne.

Są oczy wi ście do stęp ne źró dła in for ma cji o za -

wo dach, w tym o na u cza nych w szko le. War to do

nich się gnąć, by upew nić się, że wie my, co wy bie ra -

my. Do bry mi przy kła da mi ta kich ma te ria łów są:

z „Prze wod nik po za wo dach”, któ ry w bar dzo

cie ka wy spo sób za pra sza na spot ka nie z za wo -

da mi. Co waż ne, zo stał on przy go to wa ny zgod -

nie ze zmia na mi, któ re do ty czą szkol nic twa po nad -

gim na zjal ne go i obo wią zu ją od wrześ nia 2012 r.

Oczy wi ście opra co wa nie to po wsta ło z my ślą o To -

bie. WPrze wod ni ku opi sa no 193 za wo dy, któ re moż -

na zdo być, kształ cąc się w róż nych ty pach szkół po -

nad gim na zja nych za wo do wych. Właś nie w czę ści

II prze wod ni ka mo żesz zna -

leźć opi sy grup za wo dów.

Każ da gru pa jest przed sta -

wio na na dwóch stro nach.

Na pier wszej stro nie wy -

pi sa ne są: wszyst kie za -

wo dy, któ re na le żą do da -

nej gru py; ty py szkół,

w któ rych moż na kształ -

cić się w tych za wo dach,

do dat ko we wa run ki do -

ty czą ce kształ ce nia, je -

śli są za pi sa ne w pra wie.

Na dru giej stro nie po -

ka za ne są za wo dy

o wspól nych kwa li fi ka -

cjach. Każ dy za wód

opi sa no tak że na

dwóch stro nach. Na

pier wszej stro nie znaj -

du ją się:

l krót ka in for ma cja o tym, co ro bi oso ba za trud nio -

na w tym za wo dzie,

l na zwa kwa li fi ka cji,

l typ szko ły, w któ rej moż na się kształ cić w tym za -

wo dzie, 

l in for ma cja o tym, czy za wód ma kon ty nu a cję na

po zio mie tech ni kum,

l in for ma cja o tym, czy za wo du moż na na u czyć się

w rze mio śle lub na kwa li fi ka cyj nych kur sach za -

wo do wych,

l in for ma cja o tym, czy w da nym za wo dzie uczy się

wie le osób.

Na dru giej stro nie znaj du ją się in for ma cje o wa -

run kach pra cy, po trzeb nych kom pe ten cjach, ka rie -

rze edu ka cyj nej i za wo do wej. Za glą da jąc do tej pu -

bli ka cji, masz gwa ran cję do tar cia do pro fe sjo nal nie

przy go to wa nej in for ma cji za wo do wej. I to w cie ka -

wej for mie.

Ten prze wod nik jest do stęp ny w wer sji elek tro -

nicz nej na stro nie: www.eu ro gu i dan ce.pl

Oczy wi ście za wo dów i spe cjal no ści jest o wie le

wię cej. Zgad nij ile? Na ryn ku pra cy jest ich 2360.

Co Ty na to? 

z „Kla sy fi ka cja za wo dów i spe cjal no ści na po -

trze by ryn ku pra cy”. Tam właś nie znaj dziesz  dłu -

gą li stę za wo dów, któ ry mi moż na się za in te re so wać.

Nie ma ich wszyst kich w opi sa nym wy żej prze wod -

ni ku, gdyż dro gi do ich zdo by cia są in ne, niż te moż -

li we w szko łach po nad gim na zjal nych (np. w po sta -

ci stu diów wyż szych). Kla sy fi ka cja za wo dów i spe -

cjal no ści jest przy dat na np. pod czas oswa ja nia się

z na zwa mi za wo dów, ich wie lo ścią, a tak że wte dy,

gdy chce my

spraw dzić, czy

w na szym kra ju

jest moż li we pod -

ję cie kształ ce nia

w da nym za wo -

dzie ina ja kim po -

zio mie. Kla sy fi -

ka cja za wo dów

i spe cjal no ści jest

do stęp na na stro -

nie: 

www.psz.pra -

ca.gov.pl

z ba za opi sów

za wo dów i spe -

cjal no ści do stęp -

nych na ryn ku pra -

cy umoż li wia wy -

szu ki wa nie za wo -

du we dług je go ko du i na zwy. Ta ba za stwa rza moż -

li wość za poz na nia się z opi sem za wo du, przy go to -

wa nym we dług sche ma tu: syn te za, za da nia za wo do -

we, do dat ko we za da nia za wo do we. Opi sy za wo dów

są do stęp ne na stro nie: www.psz.pra ca.gov.pl

z cie ka we in for ma cje o za wo dach znaj dziesz m.in.

w for mie fil mów za wo doz naw czych na stro nie:

www.oh pdlasz ko ly.pl.

Je śli in te re su ją Cię in for ma cje o lo kal nym i kra -

jo wym ryn ku pra cy, np. o za wo dach nad wyż ko wych

(na któ re nie ma za po trze bo wa nia) lub de fi cy to wych

(na któ re jest za po trze bo wa nie), to znaj dziesz je

w urzę dach pra cy. Ich wy kaz jest do stęp ny na stro -

nie www.psz.pra ca.gov.pl. Mo że ła twiej bę dzie Ci

wy brać za wód, gdy do wiesz się, ja kie jest obec nie je -

go zna cze nie dla gos po dar ki? War to wie dzieć, czy

za wód, któ ry wy bie ra my, na le ży do tych, któ ry ma

ra cję by tu na ryn ku pra cy. 

Jak wi dzisz źró deł in for ma cji jest wie le. Po -

da no te, do któ rych mo żesz mieć naj szyb szy do -

stęp. Za jrzyj i prze ko naj się, że war to. Zrób to dla

sie bie.

Pro po nu ję:

z po proś pe da go ga, wy cho waw cę, by zor ga ni zo wał

spot ka nia z oso ba mi wy ko nu ją cy mi za wód, któ -

re in te re su ją Cie bie i Two ich ró wieś ni ków,

z zgłoś swo je mu wy cho waw cy po mysł zor ga ni zo -

wa nia wy cie czki za wo doz naw czej do fir my, któ -

ra za trud nia oso by wy kształ co ne w in te re su ją cych

Cie bie i Two je ko le żan ki i ko le gów za wo dach,

z wy bierz się do in sty tu cji, któ re zaj mu ją się gro -

ma dze niem i udo stęp nia niem zbio rów in for ma -

cji za wo do wej (patrz str. 4),

z czy taj cza so pis ma mło dzie żo we, w któ rych moż -

na zna leźć opi sy za wo dów. Zwy kle są one pre nu -

me ro wa ne przez bib lio te ki,

z za jrzyj na wy żej wy mie nio ne przy kła do we stro -

ny WWW,

z od wie dzaj stro ny WWW po nad gim na zjal nych

szkół za wo do wych,

z je śli szko ły po nad gim na zjal ne znaj du ją ce się

w Two jej oko li cy, fir my lub in sty tu cje or ga ni zu -

ją kon kur sy czy qu i zy zwią za ne z wie dzą o za wo -

dach, to weź w nich udział. Bę dziesz mieć do bry

tre ning w po zy ski wa niu in for ma cji za wo do wej,

z roz ma wiaj z ro dzi ną, zna jo my mi o za wo dach, któ -

re wy ko nu ją,

z je śli masz moż li wość, bierz udział w tar gach edu -

ka cyj nych, tar gach pra cy,

z uczest nicz w drzwiach otwar tych szkół, ak cjach

pro mo cyj nych szkół po nad gim na zjal nych,

z się gaj do in for ma to rów szkol nych, bro szur i ulo -

tek,

z ko rzy staj z me diów, w któ rych są fil my, re por ta -

że zwią za ne te ma tycz nie z za wo da mi,

z od wiedź stro ny z ka ta lo ga mi za wo dów bądź te sta -

mi po ma ga ją cy mi wy brać za wód,

z wy ko rzy stuj tzw. po cztę pan tof lo wą. 

Jak wi dzisz, spo so bów szu ka nia in for ma cji o za -

wo dach jest wie le. Wy bierz te, któ re uznasz za cie -

ka we i przy dat ne. Ta in we sty cja za pew ne za pro cen -

tu je w przy szło ści sa tys fak cją z wy ko ny wa nia wy -

ma rzo ne go za wo du. 
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Pro po nu ję:

z po proś pe da go ga, wy cho waw cę, by zor ga ni zo wał

spot ka nia z przed sta wi cie la mi szkół po nad gim na -

zjal nych, któ re in te re su ją Cie bie i Two ich ko le gów,

z zgłoś swo je mu wy cho waw cy po mysł zor ga ni zo wa -

nia wyj ścia do szko ły, któ ra in te re su je Cie bie iTwo -

ich ko le gów,

z wy bierz się do in sty tu cji (patrz str. 4), któ re zaj mu -

ją się gro ma dze niem i udo stęp nia niem zbio rów in -

for ma cji za wo do wej (tak że o szkol nic twie), 

z za jrzyj na stro ny WWW szkół, któ re bie rzesz pod

uwa gę, przy go to wu jąc się do pod ję cia de cy zji edu -

ka cyj nej,

z sprawdź wy mo gi re kru ta cyj ne obo wią zu ją ce wszko -

łach,

z je śli przez szko ły po nad gim na zjal ne są or ga ni zo -

wa ne ja kieś kon kur sy, to weź w nich udział. Bę -

dziesz mieć do bry tre ning w po zy ski wa niu in for -

ma cji o szko le, 

z roz ma wiaj z ro dzi ną, zna jo my mi o szko łach, po -

znaj ich zda nie,

z je śli masz moż li wość, bierz udział w Tar gach Edu -

ka cyj nych, Tar gach Pra cy, pre zen ta cjach szkół po -

nad gim na zjal nych,

z uczest nicz w drzwiach otwar tych szkół, ak cjach

pro mo cyj nych szkół,

z się gaj do in for ma to rów szkol nych,

z ko rzy staj z do stęp nych ran kin gów szkół po nad -

gim na zjal nych,

z je śli masz zna jo mych uczą cych się w in te re su ją cej

Cię szko le, to po roz ma wiaj z ni mi, do wiedz się,

czy war to za bie gać o miej sce w tej szko le (nie trak -

tuj tych in for ma cji ja ko je dy nych i naj waż niej -

szych), 

z czy taj pra sę lo kal ną, szcze gól nie w okre sie re kru -

ta cji są w niej do stęp ne in for ma cje o szko łach po -

nad gim na zjal nych, 

z wy ko rzy stuj tzw. po cztę pan tof lo wą,

z ko rzy staj z me diów, w któ rych są fil my, re por ta że

te ma tycz nie zwią za ne ze szko ła mi.

Wiesz już, co chcesz ro bić? Ze bra łeś in for ma cje o in te re su ją cych Cię za wo dach? Przed To bą jesz cze je den waż ny krok:
wy bór szko ły. Któ rej? Tej, któ ra umoż li wi zdo by cie kwa li fi ka cji za wo do wych, na któ rych Ci za le ży i któ re są adek wat ne
do Two ich po trzeb, moż li wo ści i ocze ki wań.

Źró dła
in for ma cji
o szko łach
Szkół jest wie le, a Ty wiesz, że któ rąś
z nich trze ba wy brać. W ja ki spo sób
zbie rać in for ma cje o szko łach? 
Pod po wia dam.

Ja ką szko łę wy brać po gim na zjum?.

Któ rą chmur kę wy brać?
Oto jest py ta nie!.

Osta t ni etap Two jej pra cy (gdy już znasz sie bie;

wiesz, któ ry za wód szcze gól nie przy padł Ci do gu -

stu) to wy bra nie szko ły, któ ra umoż li wi zdo by cie wy -

ma rzo ne go za wo du. 

Li ce um ogól noksz tał cą ce
Po wiem krót ko: je śli wy bie rasz za wód, któ ry jest

do stęp ny do pie ro na stu diach wyż szych (np. praw -

nik, le karz, dzien ni karz, psy cho log), za sta nów się

nad li ce um ogól noksz tał cą cym. 

To szko ła, któ rej ukoń cze nie umoż li wia uzy ska -

nie świa dec twa doj rza ło ści po zda niu eg za mi nu ma -

tu ral ne go. Na u ka trwa 3 la ta (wy ją tek: 4-let nie li ce -

um pla stycz ne i 4-let nie kla sy dwu ję zycz ne). Ab -

sol wen ci li ce ów ogól noksz tał cą cych po ukoń cze niu

osta t niej kla sy uzy sku ją wy kształ ce nie śred nie, co

da je im moż li wość ubie ga nia się o przy ję cie do szkół

po li ce al nych. Po zda niu eg za mi nu ma tu ral ne go uzy -

sku ją pra wo do ubie ga nia się o przy ję cie na stu dia

wyż sze. Li cea ogól noksz tał cą ce pro po nu ją kla sy,

w któ rych kil ka przed mio tów bę dzie na u cza nych

w za kre sie roz sze rzo nym. Dla te go waż ne jest spraw -

dze nie już na tym eta pie, ja kie przed mio ty są wy -

ma ga ne na ma tu rze przez uczel nie wyż sze na kie -

run kach, któ re Cię in te re su ją. Np. je śli my ślisz o za -

wo dzie le ka rza, to strza łem w „10” mo że być kla sa

z roz sze rze niem bio lo gicz no-che micz nym. Z ko lei

gdy chcesz do stać się na fi lo lo gię an giel ską, to wy -

bór kla sy z roz sze rze niem hu ma ni stycz no-ję zy ko -

wym bę dzie lep szym roz wią za niem. Pa mię taj jed -

nak, że po li ce um ogól noksz tał cą cym nie masz żad -

nych kwa li fi ka cji za wo do wych. Ko niecz ne jest więc

pod ję cie dal szej na u ki w szko le po li ce al nej (wy bie -

rasz za wód, po ukoń cze niu szko ły i zda niu eg za mi -

nu po twier dza ją ce go kwa li fi ka cje za wo do we zdo -

by wasz ty tuł tech ni ka w wy bra nym za wo dzie, np.

tech nik ge o de ta, tech nik awio nik) lub na stu diach

wyż szych. 

Tech ni kum
Wy bie ra jąc czte ro let nie tech ni kum, masz też pew -

ność, że po je go ukoń cze niu bę dziesz miał dy plom

po twier dza ją cy kwa li fi ka cje za wo do we. Ta szko ła

za pew nia do bre przy go to wa nie do wyż szych stu diów

tech nicz nych (np. na po li tech ni kach).  Za tem de cy -

du jąc się na wy bór te go ty pu szko ły po nad gim na -

zjal nej, wy bie rasz za wód (np. tech nik me cha nik, tech -

nik po ja zdów sa mo cho do wych) i jed no cześ nie zdo -

by wasz wy kształ ce nie śred nie, któ re go uko ro no wa -

niem  jest ma tu ra. Po le cam ten typ szko ły, je śli ma -

rzysz o tym, by zdo być za wód i móc szu kać pra cy

bądź by ma jąc kon kret ny za wód, my śleć o stu diach.

Ab sol went tech ni kum, któ ry de cy du je się na stu dia

wyż sze zwią za ne te ma tycz nie z wy bra nym do -

tych czas za wo dem, ma so lid ne przy go to wa -

nie do okre ślo ne go kie run ku na stu diach

wyż szych. Przy kła do wo: je śli uczeń ukoń -

czył tech ni kum: tech nik in for ma tyk, to

ma do bre przy go to wa nie, so lid ną

ba zę do stu diów in for ma tycz -

nych al bo ta kich, na któ -

rych in for ma -

ty ka jest

waż na, na

przy kład

na me cha -

tro ni ce. Do -

bry za wód

jest dzi siaj

w ce nie. Ab sol -

went tech ni kum

mo że szu kać pra cy w wy u -

czo nym za wo dzie, zdo by wać kwa -

li fi ka cje za wo do we tak że w szko le po li ce al -

nej (wy bie ra jąc in ny za wód niż wy u czo ny), je śli

np. nie zdał ma tu ry czy też nie chce po dej mo wać stu -

diów wyż szych. Mo że oczy wi ście łą czyć pra cę za -

wo do wą ze stu dia mi. Moż li wo ści dal sze go roz wo -

ju po ukoń cze niu tech ni kum jest kil ka. Ich wy bór

za le ży od ab sol wen ta, od je go po trzeb i moż li wo -

ści.

Za sad ni cza szko ła za wo do wa
Wy bie ra jąc trzy let nią za sad ni czą szko łę za wo do -

wą, pa mię taj o tym, że jej ukoń cze nie umoż li wia

uzy ska nie dy plo mu po twier dza ją ce go kwa li fi ka cje

za wo do we. Mo żesz też da lej kształ cić się w li ce um

ogól noksz tał cą cym dla do ro słych. Po le cam Ci ten

typ szko ły, je śli je steś za in te re so wa ny szyb kim zdo -

by ciem kon kret ne go za wo du i chcesz szyb ko pod jąć

pra cę. Wy bie ra jąc za sad ni czą szko łę za wo do wą, mo -

żesz spo dzie wać się du żej licz by go dzin za jęć prak -

tycz nych, któ re słu żą prze de wszyst kim na by wa niu

kom pe ten cji za wo do wych po trzeb nych w wy bra nym

za wo dzie. Za tem: mniej te o rii, a wię cej prak ty ki za -

wo do wej. Wy bór te go ty pu szko ły to su per przy go -

to wa nie do te go, by w przy szło ści pra co wać i da lej

(gdy przy jdzie na to czas) uczyć się. Ukoń cze nie te -

go ty pu szko ły nie prze kre śla też szan sy na by cie

w przy szło ści stu den tem!

Za tem ży czę do bre go wy bo ru ścież ki kształ -

ce nia!

Wszyst ko, 
co mu sisz wie dziećo szko łach

Je śli szu kasz in for ma cji
o szko łach,
ko niecz nie za jrzyj na:
z www. ko we ziu.edu.pl
z www.ore.edu.pl
z www.in ter kla sa.pl
z www.edu ba za.pl
z www.per spek ty wy.pl
z www.szkol nic two.pl
z WWW Ku ra to rium Oświa ty 

fun kcjo nu ją ce go w in te re su ją cym Cię
wo je wódz twie

„OD MON TE RA DO IN ŻY NIE RA.  
Któ rą dro gę wy brać?”

To tyl ko nie któ re dro gi pro wa dzą ce do zdo by cia za wo du in ży nie ra me cha tro ni ka. Przy kła dy wska zu ją, że moż -

li wo ści jest wie le. Moż na się uczyć, moż na szu kać dla sie bie miej sca na ryn ku pra cy. Za tem war to, byś przy go -

to wał dla sie bie kil ka al ter na tyw nych po my słów i wy brał ten, któ ry jest dla Cie bie atrak cyj ny, ale też moż li wy

do re a li za cji.

Do każ de go za wo du pro wa dzi przy naj mniej kil ka róż nych dróg. Po da je my przy kła dy al ter na tyw nych
roz wią zań dla wy bra ne go za wo du: in ży nie ra me cha tro ni ka. Po co? Byś zo ba czył, na czym po le ga 
pro jek to wa nie tzw. ście żek kształ ce nia.

lub

lub



Piątek 19 października 20124 DODATEK REKLAMOWY DO GAZETY WYBORCZEJ OŚWIATOWE ABC

materiał reklamowy – redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone w dodatku

Cze go mo że spo dzie wać się uczeń,

któ ry przy jdzie do do rad cy za wo do we go?

Prze de wszyst kim mo że li czyć na to, że spot -

ka oso bę, z któ rą bę dzie mógł po roz ma wiać na te -

mat je go przy szło ści edu ka cyj nej, a w dal szej per -

spek ty wie - za wo do wej. Do rad ca za wo do wy to od -

po wied nia oso ba, aby po roz ma wiać z nią o swo -

ich po my słach do ty czą cych wy bo ru ko lej nej szko -

ły lub stu diów, zwe ry fi ko wać swo ją wie dzę na te -

mat in te re su ją cych mło de go czło wie ka ście żek ka -

rie ry za wo do wej, po rów nać swo je wy o bra że nia

o wy bra nych sfe rach za wo do wych lub kon kret nych

pro fe sjach z włas nym po ten cja łem oraz z re a lia -

mi ryn ku pra cy. A je że li mło dy czło wiek jesz cze

nie wie, co chciał by ro bić w przy szło ści, tak że dla

nie go do rad ca za wo do wy jest od po wied nią oso bą,

aby o tym po roz ma wiać. Do rad ca mo że po móc

ucznio wi okre ślić je go za in te re so wa nia, roz poz -

nać moż li wo ści i pre fe ren cje, a na tej pod sta wie

wspól nie z uczniem omó wić te ob sza ry edu ka cyj -

no-za wo do we, któ re mo gą być dla nie go cie ka we

i wo kół któ rych móg łby bu do wać dal szą ścież kę

ka rie ry.

Co dzie je się pod czas po ra dy,

spot ka nia z do rad cą za wo do wym?

Po ra da to naj czę ściej nic in ne go jak roz mo wa

z życz li wą oso bą o swo ich pla nach, oba wach i wąt -

pli wo ściach. Cza sa mi w trak cie po ra dy uczeń mo że

wy ko nać te sty lub wy peł nić kwe stio na riu sze pre dys -

po zy cji za wo do wych (za in te re so wań, umie jęt no ści

itp.), aby dzię ki uzy ska nej z nich wie dzy bar dziej

adek wat nie opra co wać po ten cjal nie in te re su ją cą mło -

de go czło wie ka dal szą ścież kę edu ka cyj ną i/lub za -

wo do wą. Za tem w trak cie po ra dy do rad ca roz ma wia

z uczniem o je go do tych cza so wych po my słach, ma -

rze niach, ide ach, a je śli uczeń do tąd ta kich nie od -

krył w so bie, to sta ra się wraz z nim je okre ślić i wy -

pra co wać ja kieś al ter na tyw ne po my sły do ty czą ce te -

go, co da lej mło dy czło wiek móg łby ro bić, gdzie da -

lej się uczyć. 

Czy uczeń po wi nien przy go to wać się

do spot ka nia z do rad cą za wo do wym?

To za le ży.  Je że li uczeń chce, by do rad ca po mógł mu

wy brać ko lej ną szko łę, by ło by do brze, gdy by za sta no -

wił się i prze my ślał przed spot ka niem, na ja kim ob sza -

rze chciał by się skon cen tro wać. Prze my ślał swo ją do -

tych cza so wą edu ka cję, przy pom niał so bie, co lu bi, co

go in te re su je, okre ślił, cze go jesz cze nie wie, oco chciał -

by za py tać. Je że li zaś uczeń nie ma jesz cze po my słu na

sie bie i li czy, że ten po mysł uda się wy pra co wać wtrak -

cie spot kań zdo rad cą za wo do wym, wy star czy, aby przy -

szedł z go to wo ścią do roz mo wy i współ pra cy.

Czy po ra da to jed no ra zo we spot ka nie?

To za le ży. Je że li uczeń po trze bu je je dy nie in for -

ma cji na te mat szkół i ich ofert lub ryn ku pra cy, za wo -

dów imoż li wo ści roz wo ju win te re su ją cych ucznia za -

wo dach, wów czas po ra da mo że mieć cha rak ter jed no -

ra zo we go spot ka nia. Je że li nato miast po po ra dę do do -

rad cy zgła sza się uczeń, któ ry wraz znim chciał by roz -

poz nać swój po ten cjał iza pro jek to wać swo ją dal szą ka -

rie rę edu ka cyj no-za wo do wą, wów czas spot ka nia mo -

gą być kil ka krot ne. Co wię cej, zda rza ją się ucznio wie,

któ rzy po zy tyw nie oce nia jąc po moc do rad cy, zgła sza -

ją się do nie go za każ dym ra zem, gdy sto ją przed ko -

lej nym wy bo rem edu ka cyj nym i/lub za wo do wym. 

Czym koń czy się po ra da?

I zno wu od po wiem, że to za le ży od ce lu spot ka -

nia. Cza sa mi po ra da koń czy się tym, iż uczeń utwier -

dzi się w swo ich za mia rach i upew ni, że je go po mysł

na przy szłość jest wart re a li za cji. Cza sa mi po ra da

koń czy się wy bo rem jed nej lub kil ku szkół, do któ -

rych chciał by uczęsz czać uczeń. A cza sa mi dzię ki

spot ka niom z do rad cą uczeń – po pier wsze – okre -

śla i od kry wa swo je pre dys po zy cje oraz pre fe ren cje

i na ich pod sta wie, uwzględ nia jąc współ czes ny świat

pra cy, wy pra co wu je wraz z do rad cą pro jekt swo jej

ka rie ry edu ka cyj no-za wo do wej, za rów no w bliż szej,

jak i dal szej per spek ty wie.

Oto kil ka wy po wie dzi mło dych lu dzi, któ rzy sko rzy sta li z po mo cy do rad cy za wo do we go:
z „Po za wy kształ ce niem w szko le uzy ska łem do bre przy go to wa nie do do ro słe go ży cia”.

z „Szko ła za pew ni ła mi wszech stron ną in for ma cję po trze bną do za pla no wa nia mo jej przy szło ści 

i po mog ła mi w wy bo rze dal szej dro gi za wo do wej”.

z „Cie szę się, że po mog ła mi pani wy brać ta ki właś nie kie ru nek. Jest cięż ko, ale ja koś so bie ra dzę.

Po zdra wiam”.

z „Faj nie, że w szko le mie liś my do rad cę, któ ry nas przy go to wał do do ro słe go ży cia, te go stu den ckie go

też. Nie jest źle. Po zdra wiam”.

z „Nie wiem jak in ni, ale ja je stem za do wo lo na ze swo ich stu diów. Dzię ku ję pani za po moc i waż ne

wska zów ki. Po zdra wiam”.

My śląc o swo jej przy szło ści, o tym, kim być i gdzie zna leźć miej sce dla sie bie
na ryn ku pra cy, war to sko rzy stać z po mo cy fa chow ca. Pro po nu je my po moc 
do rad cy za wo do we go. Na praw dę mo że się przy dać.

Co uda ło się dzię ki po mo cy 
do rad cy za wo do we go?

Jak wy glą da wi zy ta
u do rad cy za wo do we go?

Wywiad z Joanną Mintą, doradcą zawodowym Biura Karier w Dolnośląskiej
Szkole Wyższej we Wrocławiu.

Gdzie zna leźć
do rad cę za wo do we go?

Do rad ca za wo do wy to oso ba zaj mu ją ca się udzie -

la niem po mo cy wwy bo rze pro fi li ko lej nych szkół

lub zna le zie niem wła ści we go dla da nej oso by za -

wo du.

Pra cu je z dzieć mi, mło dzie żą i oso ba mi do ro -

sły mi. Je go głów ne za da nia to:

z po ma ga nie wpo dej mo wa niu de cy zji edu ka cyj nych

i za wo do wych, 

z pro wa dze nie po rad in dy wi du al nych,

z or ga ni zo wa nie za jęć gru po wych (np. war szta ty, po -

ga dan ki, spot ka nia in for ma cyj ne),

z zaj mo wa nie się dia gno zą pre dys po zy cji za wo do -

wych,

z gro ma dze nie i udo stęp nia nie in for ma cji o szko -

łach i po szu ki wa nych na ryn ku pra cy za wo dach,

z wspie ra nie mło dzie ży i osób do ro słych po szu ku -

ją cych swo je go miej sca na ryn ku pra cy.

Oczy wi ście mo że mieć jesz cze in ne, do dat ko we

za da nia. To za le ży od miej sca, w któ rym pra cu je, je -

go spe cy fi ki, a tak że od te go, z ja ką gru pą zwy kle

pra cu je. In ne za da nia re a li zu je, gdy jest szkol nym

do rad cą za wo do wym, a in ne, gdy pra cu je z oso ba mi

do ro sły mi np. w urzę dzie pra cy. 

A więc gim na zja li sto, je śli:

z nie znasz swo ich pre dys po zy cji,

z nie wiesz, co wy brać, co Cię in te re su je,

z roz wa żasz róż ne pro po zy cje szkół al bo bra ku je Ci

o nich in for ma cji,

z nie znasz za wo dów,

z chcesz za pla no wać swo ją przy szłość, to bar dzo po -

moc na mo że być dla cie bie roz mo wa z do rad cą za -

wo do wym. Gdzie go zna leźć? Na tej stro nie znaj -

dziesz od po wiedź.

do rad ca za wo do wy
Kim jest

Mi tem jest my śle nie, że je śli przy jdziesz do do -

rad cy za wo do we go, po wie on, co masz zro bić,

ja kie go do ko nać wy bo ru, że Ty po dasz mu po -

trzeb ne in for ma cje, a on To bie go to we roz wią za nie

prob le mu. Do rad ca nie po dej mu je de cy zji za ucznia.

Nie jest „wy rocz nią”, któ ra po wie jak w sta ro żyt nych

mi tach, co zro bić, kie dy i w ja ki spo sób. Do rad ca po -

ma ga, wspie ra wpro ce sie po dej mo wa nia de cy zji edu -

ka cyj nych i za wo do wych. Do rad ca nie da je go to wych

roz wią zań, re cept na ży cie, tak że za wo do we. Do rad -

ca wie du żo, ma do świad cze nie, ale nie za de cy du je,

co jest naj waż niej sze dla Oli, Mał go si czy Bar tka.

Ra czej po mo że Oli zna leźć to, co bę dzie dla niej naj -

lep sze. Za tem mi tem jest, że do rad ca wy rę czy Cię

w pod ję ciu de cy zji. Do rad ca nie po dej mu je de cy zji

za ucznia. Osta teczna de cy zja na le ży za wsze do ra -

dzą ce go się, a więc np. do Cie bie. 

Ko lej ny mit to prze świad cze nie, że po moc do -

rad cy ma cha rak ter jed no ra zo wej ak cji. Czy li dziś

py ta nie, dziś od po wiedź. W rze czy wi sto ści zda rza

się, że trze ba kil ka ra zy spot kać się z do rad cą, wy ko -

nać pew ne ćwi cze nia, prze my śleć róż ne kwe stie, by

po tem wspól nie za de cy do wać, co wy brać. 

Mi tem jest tak że trak to wa nie pra cy do rad cy jak eks -

per ta, któ ry bę dzie wie dział wszyst ko sam. Spot ka nie

zdo rad cą wy ma ga bo wiem za an ga żo wa nia dwóch stron.

Mi tem jest tak że prze świad cze nie, że wy star -

czy chwi la, by do wie dzieć się, czym za jąć się za wo -

do wo. „Mia łem chwi lę, to przy cho dzę, by Pani po -

wie dzia ła, co mam ro bić w ży ciu”, „Prze cho dzi łem

obok i po my śla łem, że mo że do wiem się, co jest na

to pie”. Przy go to wa nie po my słu wy ma ga cza su, in -

for ma cji, ref lek sji, roz mów. Zda rza się, że ktoś jest

nie za do wo lo ny, bo do rad ca pro po no wał ter min spot -

ka nia, za da wał kon kret ne py ta nia, „ja koś za wie le

ocze ki wał”. By wa, że zna le zie nie od po wie dzi na nur -

tu ją ce ra dzą ce go się py ta nie jest dłu gim pro ce sem.

Ale war to – do bra, prze myśl na de cy zja, sa tys fak cjo -

nu ją cy po mysł, roz wią za nie to suk ces. O swo je wy -

bo ry war to się trosz czyć, dać so bie czas i mieć po -

czu cie, że zro bi liś my wszyst ko, co by ło moż li we.

Mi tów jest wie le. War to od nich odejść. Na pra wdę!

Z oso bą do rad cy za wo do we go, 
sty lem je go pra cy wią żą się pew ne mi ty.
Są one wy ni kiem ocze ki wań nie któ rych
osób chcą cych sko rzy stać ze wspar cia 
do rad cy za wo do we go. Pa mię taj my
jed nak, że mię dzy mi tem 
a rze czy wi sto ścią nie ma zna ku rów no ści. 

Oba la my mi ty

Naj bar dziej zna ne miej sca pra cy do rad cy za -

wo do we go:

z szko ła
(szkol ny do rad ca za wo do wy), 

z Szkol ny Oś ro dek Ka rie ry
(w wie lu szko łach dzia ła ją ta kie oś rod ki),

z Po rad nia Psy cho lo gicz no-Pe da go gicz na
(zwy kle jest w niej dział za wo do wy, 

w któ rym do rad ca za wo do wy 

zaj mu je się po mo cą z za kre su

do radz twa za wo do we go),

z Ochot ni cze Huf ce Pra cy:
Cen trum Edu ka cji i Pra cy Mło dzie ży, 

Mło dzie żo we Cen trum Ka rie ry, 

Mo bil ne Cen trum In for ma cji Za wo do wej, 

Mło dzie żo we Biu ro Pra cy, 

Punkt Po śred nic twa Pra cy,

z Po wia to wy Urząd Pra cy; 
Cen trum In for ma cji
i Pla no wa nia Ka rie ry Za wo do wej 
(głów nie po moc jest skie ro wa na do osób 

bez ro bot nych, ale mło dzież pla nu ją ca swo ją

przy szłość edu ka cyj ną, za wo do wą czy 

wcho dzą ca na ry nek pra cy mo że tak że li czyć 

na po moc),

z Aka de mic kie Biu ro Ka rier
(przy uczel niach wyż szych). 

Oczy wi ście na spot ka nie z do rad cą za wo do wym

mo żesz umó wić się in dy wi du al nie lub ra zem z ro -

dzi cem/opie ku nem. Jest ta ka moż li wość. 

Za tem pro po nu ję, by ze brać in for ma cje omiej -

scach, gdzie w Two jej oko li cy są do stęp ni do rad -

cy za wo do wi. Oczy wi ście na spot ka nie mo żesz

umó wić się in dy wi du al nie lub ra zem z ro dzi cem/

opie ku nem. A po tem mo że czas na dzia ła nie?


