MAPA SYSTEMU WSPARCIA
W DRODZE ZAWODOWEJ

S

D

doradca zawodowy, pedagog

Nr gabinetu
szkolnego doradcy
zawodowego/pedagoga

Wsparcie w wyborze dalszej ścieżki edukacji umożliwiającej wykonywanie wymarzonego zawodu zdobędziesz podczas warsztatów

DOM
rodzice, starsze rodzeństwo, bliższa i dalsza rodzina

Z członkami rodziny warto rozmawiać
zawodów,

które

z poradnictwa zawodowego w ostatnich klasach szkoły podstawowej, spotkań i wycieczek zawodoznawczych.

P

o swoich marzeniach, wyobrażeniach
dotyczących

SZKOŁA

Cię

interesują.

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
doradca zawodowy, pedagog, psycholog

Adres najbliższej poradni
psychologiczno-pedagogicznej

Podobnie jak w szkole, wsparcie uzyskasz podczas spotkań indywidualnych, warsztatów grupowych oraz wydarzeń zawodoznawczych.

Twoja rodzina ma dużą wiedzę nt.

Ofertę poradni możesz poznać u szkolnego doradcy zawodowego/pedagoga lub bezpośrednio w poradni. Korzystanie z usług poradni jest

wykonywanych przez siebie zawodów,

bezpłatne. Każda szkoła przynależy do rejonowej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

a także różnych innych, ale przede
wszystkim bardzo dobrze zna Ciebie.
Doświadczenie

oraz

C

spostrzeżenia

Twoich bliskich mogą być bardzo cenne
w wyborze przez Ciebie ścieżki kariery.

CENTRA KARIERY

Nazwa i adres
najbliższego
centrum kariery

W większych miastach znajdują się centra kariery (nazwy mogą być bardzo różne). Centra te specjalizują się we wspieraniu młodzieży
w wyborze ścieżki edukacyjnej i/lub zawodowej. Centra poza warsztatami i spotkaniami indywidualnymi inicjują i organizują różne

L
Warto

wydarzenia dotyczące kariery. Ich pracownicy bardzo często mają dużą wiedzę na temat lokalnego rynku edukacyjnego oraz rynku pracy,

LOKALNI PRACODAWCY
rozeznać

przedsiębiorstwa

lokalny

rynek

działające

w

dzięki czemu kojarzą swoich klientów z innymi organizacjami i pracodawcami.

pracy,
Twojej

czyli
okolicy

i dowiedzieć się, jakie zawody wykonują zatrudnieni
w nich pracownicy. Jeśli chcesz poznać warunki
pracy

w

danej

ﬁrmie

-

zainspiruj

doradcę

zawodowego/pedagoga w Twojej szkole i poproś
o zorganizowanie wycieczki zawodoznawczej.

JAKIE PYTANIA WARTO STAWIAĆ PRZY WYBORZE ZAWODU?
DOTYCZĄCE MNIE (MOICH ZASOBÓW)
Jakie mam talenty?
Jakie mam zdolności?
Jakie mam umiejętności?
Co jest dla mnie ważne w życiu?

DOTYCZĄCE EDUKACJI
Jaką szkołę wybrać, aby kształcić się w danym zawodzie?
Jakie są kryteria rekrutacyjne?

ORGANIZATORZY

Jakich decyzji życiowych będzie wymagał wybór danej szkoły?

DOTYCZĄCE ZAWODU I RYNKU PRACY
Jakie wykształcenie i kwaliﬁkacje muszę mieć, aby wykonywać dany zawód?
Czy są przeciwwskazania (np. zdrowotne) do wykonywania danego zawodu?
Czy w moim środowisku lokalnym jest zakład pracy, w którym mogę wykonywać ten zawód?
Jakich decyzji życiowych będzie wymagała ode mnie praca w tym zawodzie?

www.uniwersytet-dzieciecy.pl

www.ekonopedia.pl

