Drodzy Uczniowie/Studenci!
Zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety, która pozwoli nam na poznanie Waszych oczekiwań w zakresie
planowania przez Was dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej. Ankieta jest anonimowa.

Ankieta badająca
potrzeby
uczniów/studentów




Płeć
Wiek
Miejsce zamieszkania

Typ szkoły

K
M

………..
 miasto
 wieś
 szkoła podstawowa
 liceum ogólnokształcące
 technikum
 szkoła branżowa I stopnia
 szkoła branżowa II stopnia
 szkoła policealna

1. Czy wcześniej uczestniczyłaś/eś w spotkaniu z doradcą zawodowym1?


tak
•

Gdzie? ………………………………………………………………………………………………………………..

•

Czy wówczas Twoje oczekiwania zostały spełnione?
Zdecydowanie TAK, uzasadnij:



Zdecydowanie NIE, uzasadnij:

nie

2. Czego oczekujesz od doradcy zawodowego?


pomocy w wyborze szkoły /zawodu



pomocy w określeniu, kim mógłbym być w przyszłości, do wykonywania jakiego zawodu się nadaję

1

Doradca zawodowy wspomaga dzieci, młodzież i osoby dorosłe w dokonywaniu trafnych wyborów edukacyjnych
i zawodowych oraz wspiera całożyciowy rozwój zawodowy. W swojej działalności wykorzystuje indywidualne i grupowe metody
pracy sprzyjające określeniu potencjału osobistego (zdolności, umiejętności, mocne strony, zainteresowań) uwzględniając
aktualne i prognozowane potrzeby rynku pracy i edukacji. Upowszechnia informacje dotyczące możliwości edukacyjnych i rynku
pracy. Uczestniczy w doborze kandydatów na stanowiska wymagające specjalnych predyspozycji psychofizycznych oraz przy
realizacji procesów restrukturyzacji zatrudnienia. (infodoradca.edu.pl)
Opracowano w ramach Pomorskiego Systemu Poradnictwa Zawodowego



pomocy w poznaniu moich mocnych stron, talentów, umiejętności i zainteresowań



informacji na temat sytuacji na rynku pracy



informacji o lokalnych pracodawcach – jakich pracowników poszukują, jakie stawiają wymagania,
jak wygląda proces rekrutacji



informacji o zawodach – jakie są obowiązki, środowisko pracy, przeciwwskazania zdrowotne,
zarobki, możliwości rozwoju w danym zawodzie



pomocy w napisaniu CV i listu motywacyjnego



przygotowania do procesu rekrutacyjnego/rozmowy kwalifikacyjnej



przedstawienia skutecznych metod poszukiwania pracy



wsparcia w rozwoju kompetencji miękkich (radzenie sobie ze stresem, umiejętności interpersonalne,
prowadzenie negocjacji, praca zespołowa, zarządzanie sobą w czasie itp.)



inne: .....................................................................................................................................................

3. Jaki masz plan na przyszłość edukacyjno-zawodową? (jaki zawód, branża, szkoła)
...........................................................................................................................................................................
4. W jakiej formie zajęć/spotkań chciałabyś/chciałbyś uczestniczyć?


Indywidualne bezpośrednie spotkania z doradcą zawodowym



indywidualne spotkania z doradcą zawodowym online



zajęcia grupowe



wykłady, prelekcje



webinary (spotkania online)



wizyty w firmach



wizyty na uczelniach wyższych / w szkołach



wizyty w urzędach pracy



uczestnictwo w targach edukacyjnych, targach pracy



inne: ...................................................................................................................................................

5. W jakiej formie chciałabyś/byś otrzymywać informacje dotyczące rynku pracy i usług poradnictwa
zawodowego?
 strona internetowa
 newsletter
 FB
 ulotki
 informatory
 poradniki
 inna………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Dziękujemy za wypełnienie ankiety.
Opracowano w ramach Pomorskiego Systemu Poradnictwa Zawodowego

