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Wstęp 

 

   W obecnych czasach świat w jakim dorastają młodzi ludzie zmienia się i przekształca 

niezwykle szybko. Duża dynamika zmian oraz natłok informacji wymaga od młodych ludzi 

podjęcia długofalowych planów oraz precyzyjnego projektowania własnej przyszłości. Uczniowie 

tworząc projekt własnej przyszłości i planów nauki a później kariery zawodowej mają trudne 

zadanie, ponieważ muszą być świadomi ciągłych zmian i niejednokrotnie muszą te plany 

korygować i zmieniać. Dlatego bardzo ważne jest aby uczeń kończący pierwszy etap nauki w 

szkole podstawowej był wyposażony w wiadomości i umiejętności pomocne w podejmowaniu 

decyzji dotyczących wyboru dalszej ścieżki edukacji a w przyszłości satysfakcjonującej i ciekawej 

pracy zgodnej z własnymi umiejętnościami, kompetencjami i zainteresowaniami. Podstawą 

doradztwa zawodowego na tym etapie edukacji powinno być nastawienie młodego człowieka na 

poznanie siebie, własnych mocnych i słabych stron, możliwości oraz predyspozycji zawodowych 

aby mógł dokonać trafnego wyboru. Zajęcia z doradztwa zawodowego mają przygotować uczniów 

i ich rodziców do podjęcia świadomej decyzji dotyczącej dalszej drogi kształcenia oraz w 

przyszłości świadomego wyboru odpowiedniej pracy zawodowej. 

 

Charakterystyka programu 

 

Szkolny Program Doradztwa Zawodowego realizowany jest w Szkole Podstawowej nr 2 . 

Działania z zakresu doradztwa zawodowego w klasach 0-VI realizowane są przez 

wychowawców, nauczycieli, pedagoga szkolnego  i obejmują następujące obszary: 

– Poznanie siebie – zainteresowania 

– Poznanie siebie – sposób spędzania wolnego czasu, hobby, umiejętności. 

– Kim chcę zostać w przyszłości 

– Zawody – zawody w moim najbliższym otoczeniu 

– Praca 

Działania z zakresu doradztwa zawodowego w klasach VII-VIII przewidują 20 godzin 

dydaktycznych podzielonych na dwa lata nauki (po 10 godz. dla klas VII i VIII w roku). Zajęcia 

prowadzone przez pedagoga, pomogą uczniom i ich rodzicom w świadomej decyzji 

dotyczącej dalszej ścieżki kształcenia oraz trafnym wyborze przyszłego zawodu. 



 

Program obejmuje następujące obszary działań: 

– praca z uczniami, 

– współpraca z rodzicami, 

– współpraca z nauczycielami, wychowawcami oraz pedagogami szkolnymi. 

Szkolny Program Doradztwa Zawodowego dla klas VII – VIII składa się z realizacji trzech 

obszarów tematycznych: 

I. Poznajmy siebie. 

W tym obszarze uczniowie rozpoznają swoje mocne, słabe strony, pasje, zainteresowania, 

wartości i zdolności. Dowiedzą się czym jest motywacja, kreatywność i przedsiębiorczość i ich 

znaczenie w kreowaniu własnej wizji przyszłości. 

II. Poznanie zawodów. 

Obszar ten pomoże uczniom w zdobyciu wiedzy na temat rodzajów spotykanych zawodów, 

charakterystyki poszczególnych zawodów. Uczniowie rozwiną swoje informacje na temat roli 

dobrego pracownika oraz poznają źródła informacji o dalszym kształceniu. 

III. Mój wybór dalszej szkoły, planowanie kariery. 

W tym obszarze uczniowie poznają system szkolnictwa w Polsce, oferty edukacyjne. Nauczą się 

jak planować własną ścieżkę edukacyjną, umiejętnie planowaći zarządzać czasem. Poznają 

również podstawowe narzędzia radzenia sobie ze stresem i nieoczekiwanymi trudnościami oraz 

nauczą się jak pisać dokumenty aplikacyjne i dokonać prawidłowej, skutecznej autoprezentacji. 

 

 Cele programu 

 

Cel główny: 

– przygotowanie uczniów do trafnego wyboru zawodu i dalszej drogi kształcenia 

Cele szczegółowe: 

– wdrażanie uczniów do samopoznania, analizy swoich mocnych i słabych stron, 

– pomoc w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących wyboru zawodu i szkoły, 

– przygotowanie uczniów do radzenia sobie w sytuacjach trudnych: stres, problemy zdrowotne, 

bezrobocie, adaptacja do nowych warunków pracy, 

– zachęcanie uczniów do poznania różnych grup zawodowych, 

– przygotowanie rodziców do wspierania dzieci w podejmowaniu trafnych decyzji edukacyjnych 

i zawodowych 

 

 

 

 

 



 

 

 

Zadania przy realizacji programu 

 

– systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje oraz pomoc 

w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej, 

– gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych oraz zawodowych dla danego 

poziomu kształcenia, 

– wskazywanie uczniom, rodzicom oraz nauczycielom źródła dodatkowej, rzetelnej informacji na 

temat ofert szkół, rynku pracy i zatrudnienia, 

– udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom, 

– prowadzenie zajęć grupowych aktywizujących i wspierających uczniów w świadomym 

planowaniu dalszej ścieżki kształcenia oraz podjęciu roli zawodowej, 

– w przypadku spraw trudnych kierowanie do specjalistów: doradców zawodowych w poradniach 

psychologiczno – pedagogicznych i urzędach pracy, 

– współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie: 

- tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa 

zawodowego, 

- realizacji zadań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej zawartych 

w programie wychowawczym szkoły, 

– współpraca z instytucjami wspierającymi szkolny program doradztwa zawodowego: kuratoria 

oświaty, centra informacji i planowania kariery zawodowej, poradnie 

psychologicznopedagogiczne, 

powiatowe urzędy pracy, zakłady doskonalenia zawodowego itp., 

– wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji oraz udostępnianie ich 

osobom zainteresowanym.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Treść nauczania 

 

Doradztwo zawodowe 

Wydawnictwo WSiP 

Kariera na MAKSa 

Zaplanuj swoją przyszłość 

 

Klasa 7 . 

1. Samoświadomość, aspiracje, cele czyli wstęp do tematyki planowania kariery. 

2. Umiejętności. 

3. Cechy charakteru. 

4. Zainteresowania. 

5. Mój autoportret. 

6. Edukacja i wiedza. 

7. Rynek pracy. 

8. Mój pomysł na siebie. 

9. Ograniczenia czy możliwości. 

10. Zaplanuj swoją przyszłość – zawody. 

Klasa 8. 

1. System szkolnictwa w Polsce. Czym kierować się dokonując wyborów edukacyjnych. 

2. Mój autoportret. 

3. Umiejętności. 

4. Moje preferencje zawodowe. 

5. Cechy charakteru. 

6. Środowisko i charakter przyszłej pracy. 

7. Zawody, które mnie interesują. 

8. Edukacja i wiedza. 

9. Rynek pracy. 

10. Mój pomysł na siebie. 

 

 

 

 

 

 

 



Metody i formy pracy 

 

Metody i formy pracy wykorzystywane w klasach 0-VI: 

– mini wykłady i zajęcia warsztatowe w ramach godzin wychowawczych, 

– spotkania z przedstawicielami zawodów, 

– wycieczki ukierunkowane na poznawanie różnego rodzaju zawodów, 

– udział uczniów w olimpiadach konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych, 

– indywidualne konsultacje z zakresu doradztwa zawodowego, 

– tablica informacyjna o zawodach, 

– informacje o doradztwie zawodowym na stronie internetowej szkoły, 

Metody wykorzystywane na zajęciach doradztwa zawodowego w klasach VII-VIII: 

– metody aktywizujące – burza mózgów, dyskusja, 

– metody testowe (kwestionariusze, ankiety, testy), 

– metody audiowizualne – filmy edukacyjne, programy multimedialne, zasoby internetu, 

prezentacje multimedialne, 

– treningi umiejętności społecznych, 

– mini wykłady, 

– pogadanki, 

– wywiady, 

– gry i zabawy. 

Wśród form pracy z uczniami klas VII-VIII przeważać będzie forma warsztatowa: 

– zajęcia warsztatowe służące rozbudzeniu świadomości konieczności planowania rozwoju 

i kariery zawodowej, 

– zajęcia warsztatowe służące samopoznaniu i określaniu predyspozycji wyznaczających rozwój 

zawodowy i karierę zawodową, 

– zajęcia warsztatowe doskonalące umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej 

i współdziałania, 

– zajęcia warsztatowe uczące umiejętności redagowania dokumentów aplikacyjnych (CV, list 

motywacyjny). 

Nie zabraknie również pracy indywidualnej i zróżnicowanej. Prowadzona będzie również 

obserwacja oraz diagnoza zapotrzebowania na działania doradcze prowadzone w szkole oraz 

organizacja spotkań z przedstawicielami różnych zawodów w tym rodziców wykonujących ciekawe 

zawody. 

 

 

 

 



Przewidywane efekty 

 

Wdrożony Szkolny Program Doradztwa Zawodowego pomoże uczniom: 

– w świadomym planowaniu swojej ścieżki edukacyjnej oraz kształtowaniu określonych postaw 

i zachowań związanych z planowaniem kariery zawodowej, 

– poznać swoje zainteresowania, predyspozycje, mocne i słabe strony oraz ich znaczenie 

w wyborze zawodu, 

– zrozumieć jak ważne dla własnego rozwoju teraźniejszego i przyszłego jest ciągłe kształcenie 

i doskonalenie, 

– poznać źródła stresu i sposoby radzenia sobie w sytuacja trudnych, 

– poznać podstawowe podziały zawodów oraz wymagania, środowisko pracy, czynności, 

przeciwwskazania zdrowotne interesujących go zawodów, 

– poznać źródła informacji o ofertach szkół ponadpodstawowych, 

– zrozumieć problem bezrobocia, 

– nauczyć się pisania dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny), 

– ponadto program ten włączy rodziców do aktywnego wspierania swoich dzieci w proces wyboru 

i planowania ścieżki edukacyjnej i zawodowej, 

Nauczycielom pomoże w realizacji tematów z zakresu problematyki wyboru zawodu 

i możliwości kształcenia w ramach lekcji przedmiotowych. 

 

 

 Ewaluacja 

 

Ewaluacja realizacji zadań z zakresy doradztwa zawodowego dokonywana jest na bieżąco na 

podstawie rozmów z uczniami (autoanaliza, informacja zwrotna), rodzicami, wychowawcami klas, 

pedagogiem szkolnym oraz dokumentacji szkolnej. Ewaluacja odnosi się do wszystkich rodzajów 

działań z uczniami: udzielanej informacji, rozmów z uczniami, pracy grupowej. 

 

 


