INDYWIDUALNE DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE
DLA GIMNAZJALISTÓW I UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
Czas trwania: 2 spotkania z doradcą po 4 godziny
Forma pracy: rozmowa i testy
Efekt: pisemna rekomendacja doradcza w zakresie edukacyjno-zawodowym
Wspierając gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych w wyborze dalszej ścieżki
kształcenia oraz w namyśle nad pracą zawodową, jaką mogliby wykonywać w przyszłości, oferujemy
indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, w czasie których stwarzamy przestrzeń do
autorefleksji.
Ustrukturyzowana rozmowa z doradcą oraz dodatkowe testy predyspozycji, zainteresowań,
umiejętności pomagają młodej osobie:
 rozpoznać i nazwać posiadane uzdolnienia, predyspozycje, talenty
 określić cechy swojej osobowości i temperamentu
 wyodrębnić i nazwać posiadane zainteresowania, umiejętności , kompetencje i kwalifikacje,
a także określić swoje możliwości i ograniczenia poprzez refleksję nad dotychczasowymi
doświadczeniami i sukcesami
 zdefiniować preferencje, a zwłaszcza zrozumieć , jaki jest jego preferowany styl uczenia się i
działania [styl rozwiązywania problemów oraz tworzenia nowych rzeczy] oraz w jakiej roli
czuje się najlepiej, gdy przebywa i działa w grupie
 nakreślić wizję swojego życia oraz wizję „ja” poprzez rozmowę o życiowych marzeniach,
oczekiwaniach i aspiracjach z uwzględnieniem uznawanych wartości i wzorców oraz
przekonań dotyczących m.in. uczenia się, pracy, kariery, sukcesu itp. wyniesionych z domu
rodzinnego i nabytych poza nim.
Na podstawie takiego pogłębionego wywiadu nasz doradca:
 pomaga sprecyzować predyspozycje i oczekiwania dotyczące dalszego kształcenia [jego
zakresu, kierunku, optymalnych warunków] oraz przyszłej pracy zawodowej [przedmiot,
charakter, środowisko, warunki pracy]
 przekazuje informacje na temat szkół, kierunków studiów oraz różnych zawodów, a także
nauczy, w jaki sposób można na własną rękę taką wiedzę uzupełniać, jak analizować
znalezione dane i w oparciu o nie podejmować decyzje
 proponuje konkretne możliwości i rozwiązania w zakresie wyboru dalszej drogi edukacyjnej i
zawodowej [wybór szkoły ponadgimnazjalnej, wybór kierunku studiów, wybór zawodu]
 wspiera w zdefiniowaniu konkretnych celów edukacyjnych i zawodowych oraz w nakreśleniu
planu dalszego działania w tych dziedzinach.

Młode osoby zainteresowane indywidualną konsultacją doradczą prosimy o zgłoszenia e-mailowe na
adres: fundacja.zwrotna@gmail.com bądź telefoniczne do Magdaleny Kamienieckiej (kom.
535 808 015) lub Agnieszki Pawlińskiej (kom. 502 788 156)

