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Inspirowanie się doświadczeniami 
innych specjalistów: 
• duże znaczenie dla rozwoju 

zawodowego,
• różne pytania na różnych etapach praktyki doradczej.

„Oczywiste oczywistości”
a zmiana 

jako element rozwoju 
zawodowego doradcy.



Wymiana dobrych praktyk – dwa kierunki

• Zrealizowane przedsięwzięcia, współpraca z innymi 
instytucjami, rozwiązania systemowe.

• Refleksje z codziennych kontaktów z klientami 
w Centrach Informacji 
i Planowania Kariery 
Zawodowej



Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk - korzyści

• „Jaki kierunek nadać rozmowie z klientem?” – wiedza

• „Czy inni też przeżywają takie trudne emocje?” – refleksja

• „Jaki warsztat warto włączyć do oferty Centrum?” – nowości

• „A jednak prawidłowo rozmawiałam/em z tą klientką” –
wzmocnienie

• „Nie spodziewałam/em się, 
że tak można spojrzeć 

na ten problem. 
Interesujące…” - inspiracja



Inicjatywa Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu

• Ankieta rozesłana do Centrów Informacji 
i Planowania Kariery Zawodowej

• Doświadczeni doradcy 
zawodowi – udzielanie 
odpowiedzi na pytania 
dotyczące poradnictwa 
i kontaktu z klientem.



Propozycja pytania

Gdybyś miał/a za pomocą trzech określeń 
scharakteryzować dominujący typ dorosłego klienta 
poradnictwa zawodowego, korzystającego z usług 
Centrum, w którym pracujesz, to co znalazłoby się w 
tym opisie?



Propozycja pytania

 Jakie pytania zadajesz klientowi na początku 
procesu doradczego? 

Przedstaw trzy przykłady ze swoich rozmów. 
Jakie korzyści dostrzegasz 

w tak zadanych pytaniach?



Propozycja pytania

 Jakie treści są na ogół przedmiotem Twoich rozmów 
z klientem na etapie zawierania kontraktu?

Wymień dwa przykłady. 

Dlaczego według Ciebie są one ważne?



Propozycja pytania

Gdybyś miał/a wymienić trzy swoje zasady, 
którymi kierujesz się pracując na zasobach 
klientów, to jakie by to były?

Dlaczego według 
Ciebie są one ważne?



Propozycja pytania

 Jak na ogół reagujesz, co robisz, co mówisz do 
klienta, gdy ten przeżywa trudne emocje: jest 

smutny, przygnębiony, rozżalony? 
Podziel się jakimś przykładem 

swojej reakcji. 
Co widzisz 

cennego w takim 
podejściu doradcy 

do klienta?



Propozycja pytania

W jaki sposób radzisz sobie z trudnymi emocjami 
swoich klientów? 
Wskaż jeden 
sposób, 
który szczególnie 
się u Ciebie 
sprawdza.



Propozycja pytania

 Jeśli wykorzystujesz w swojej pracy metody testowe 
to jaki test szczególnie sobie cenisz i za co?

W jakim obszarze pracy z klientem w największym 
stopniu się przydaje?



Propozycja pytania

W jaki sposób udzielasz informacji zwrotnych 
w przypadku rozmów na trudne tematy 
(np. gdy klient nie dba o higienę osobistą 
a tematem konsultacji jest autoprezentacja na 
rozmowie kwalifikacyjnej). 
Podziel się swoimi przemyśleniami w tym temacie.



Propozycja pytania

 Czy w przeciągu ostatnich dwóch lat wprowadzone 
zostały do oferty Centrum, w którym pracujesz nowe 
zajęcia warsztatowe, nowe metody pracy (bądź nowe 
zagadnienia tematyczne w już prowadzonych 
warsztatach, 
konsultacjach 
indywidualnych). 
Opisz krótko 
jakiś przykład 
wprowadzonej 
nowości.



Propozycja pytania

Wskaż trzy przykłady 
stosowanych przez Ciebie 
komunikatów, które mają 

na celu 
dowartościowanie klienta.



Praca w grupach

 Propozycja kilku dodatkowych pytań do ankiety.



Propozycje zagadnień do pracy w grupach

Warsztaty rozwoju kompetencji osobistych 
i społecznych

Działania nakierowane na 
wzmocnienie/dowartościowanie  klienta

 Inspiracje do pracy z klientem

 Trudne sytuacje w relacji z klientem

 Przedsiębiorczość



Opracowanie materiału

• Najczęściej stosowane sposoby pracy z klientem.

• Nietuzinkowe  sposoby pracy z klientem.

• Wachlarz praktycznych rozwiązań do wykorzystania 
w rozmowach z klientami.

• Nowości

• Zasady, wartości, 
którymi kierują się doradcy.




