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Podczas realizowania projektu uczniowie korzystali z indywidualnych konsultacji doradczych 

dotyczących wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej. Podczas konsultacji uczniowie otrzymywali 

informacje o możliwościach jakie mają po ukończeniu Szkoły Podstawowej. Gdzie mogą 

kształcić się aby wykonywać dany zawód. Niektórzy uczniowie przychodzili po konkretną 

wiedzę natomiast byli także tacy, którzy kompletnie nie wiedzieli czym kierować się przy 

wyborze kolejnej szkoły.  

Zajęcia głównie odbywają się w formie rozmowy, czasem jednak uczniowie wypełniają testy, 

które mają za zadanie określić ich samych. Są to np. testy osobowości, inteligencji 

wielorakiej, testy zainteresowań. Nie koncentrujemy się wyłącznie na ich wynikach ale 

w niektórych przypadkach pomagają one pomóc określić zainteresowania i pasje uczniów.  

W ramach projektu otrzymaliśmy wiele podręczników, książek oraz pomocy naukowych, np. 

w postaci gier. Są one niezwykle przydatne. Wykorzystywane są podczas zajęć, np. 

w rozładowaniu emocji, stresu, pomagają w tym, aby uczniowie się otworzyli, aby spojrzeli 

na siebie z dystansu, aby odkryli w sobie potencjał.  

Na konsultacje przychodzą nie tylko uczniowie ale także rodzice, którzy chcieliby wspierać 

swoje dzieci w podjęciu decyzji o dalszej ścieżce kształcenia ale sami nie do końca orientują 

się w możliwościach na obecnym rynku pracy oraz możliwościach edukacyjnych.  

Doradca zawodowy w szkole podstawowej, który ma możliwość na indywidualne konsultacje 

z uczniami to świetna inicjatywa, ponieważ podczas zajęć z doradztwa zawodowego w całej 

klasie w ramach dziesięciu godzin, nie ma możliwości indywidualnego podejścia do każdego 

ucznia, poza tym nie każdy uczeń jest gotowy na rozmowę na forum klasy. Na zajęciach 

indywidualnych uczniowie się otwierają, chętniej mówią o swoich problemach, 

wątpliwościach i pomysłach. Widać, że jest zapotrzebowanie na tego typu przedsięwzięcia. 

Projekt daje nam możliwość na indywidualne podejście do każdego ucznia.  





 





 


