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Cele
Celem doradztwa zawodowego w klasie VII i VIII szkoły podstawowej jest przygotowanie
uczniów do odpowiedzialnego planowania ścieżki  swojej kariery i trafnego podejmowania
decyzji dotyczących wyboru kierunku dalszej nauki przy wsparciu doradcy zawodowego. 
Cele ogólne:

• poznawanie samego siebie;
• analiza informacji na temat systemu edukacji i rynku pracy;
• poszerzanie własnych: wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych;
• kształtowanie gotowości do wejścia na rynek pracy;
• rozwijanie umiejętności uczenia się przez całe życie.

Cele szczegółowe
W planie ujęte zostały również cele szczegółowe w poszczególnych obszarach:
W obszarze POZNANIE WŁASNYCH ZASOBÓW uczeń:
       - określa wpływ stanu zdrowia na wykonywanie zadań zawodowych;
       - rozpoznaje własne zasoby (zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, kompetencje,
         predyspozycje zawodowe);
       - dokonuje syntezy przydatnych w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej informacji
        o sobie wynikających z autoanalizy, ocen innych osób oraz innych źródeł;
      - rozpoznaje własne ograniczenia jako wyzwania w odniesieniu do planów edukacyjno-    
        zawodowych;
       - rozpoznaje swoje możliwości i ograniczenia w zakresie wykonywania zadań
         zawodowych i uwzględnia je w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej;
       - określa aspiracje i potrzeby w zakresie własnego rozwoju i możliwe sposoby ich
         realizacji;
       - określa własną hierarchię wartości i potrzeb.
W obszarze ŚWIAT ZAWODÓW I RYNEK PRACY uczeń:
       - wyszukuje i analizuje informacje na temat zawodów oraz charakteryzuje wybrane
          zawody, uwzględniając kwalifikacje wyodrębnione w zawodach oraz możliwości ich
          uzyskiwania;
       -  porównuje własne zasoby i preferencje z wymaganiami rynku pracy i oczekiwaniami
          pracodawców;
       - wyjaśnia zjawiska i trendy zachodzące na współczesnym rynku pracy,
         z uwzględnieniem regionalnego i lokalnego rynku pracy;
       - uzasadnia znaczenie pracy w życiu człowieka;
       - analizuje znaczenie i możliwości doświadczania pracy;
       - wskazuje wartości związane z pracą i etyką zawodową;
       - dokonuje autoprezentacji.
W obszarze RYNEK EDUKACYJNY I UCZENIE SIĘ PRZEZ CZAŁE ŻYCIE uczeń:
       - analizuje oferty szkół ponadpodstawowych i szkół wyższych pod względem możliwości
          dalszego kształcenia, korzystając z dostępnych źródeł informacji;
        - analizuje kryteria rekrutacyjne do wybranych szkół w kontekście rozpoznania własnych
          zasobów;
        - charakteryzuje strukturę systemu edukacji formalnej oraz możliwości edukacji
           pozaformalnej i nieformalnej;
        - określa znaczenie uczenia się przez całe życie.
W obszarze PLANOWANIE WŁASNEGO ROZWOJU  I PODEJMOWANIE DECYZJI 
EDUKACYJNO-ZAWODOWYCH  uczeń:
        - dokonuje wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej samodzielnie lub przy
          wsparciu doradczym;
        -  określa cele i plany edukacyjno-zawodowe, uwzględniając własne zasoby;
        - identyfikuje osoby i instytucje wspomagające planowanie ścieżki edukacyjno- zawodowej
           i wyjaśnia, w jakich sytuacjach korzystać z ich pomocy;



         - planuje ścieżkę edukacyjno-zawodową, uwzględniając konsekwencje podjętych
           wyborów.

Formy realizacji
Poradnictwo zawodowe w ramach pracy z uczniami obejmuje:  
 - Poznanie siebie, zawodów.
 - Autodiagnozę preferencji i zainteresowań zawodowych.
 - Analizę potrzeb rynku pracy i możliwości zatrudnienia na rynku pracy.
 - Indywidualną pracę z uczniem mającym problem z wyborem szkoły i zawodu.
 - Pomoc w planowaniu rozwoju zawodowego.
 - Konfrontowanie samooceny uczniów z wymogami szkół i zawodów.
 - Pomoc w wyborze i nabywaniu kwalifikacji zawodowych.
 - Przygotowanie do samodzielności w trudnych sytuacjach życiowych.

Metody pracy
- analiza przypadku,
- ankieta,
- autoprezentacja,
- burza mózgów,
- ćwiczenia grupowe,
- debata „za i przeciw”,
- dyskusja problemowa,
- kwestionariusz,
- mini-wykład,
- ocena pracy grupowej,
- plakat,
- rozwiązywanie problemów,
- kojarzenia.

Zadania przy realizacji planu.
1) Wskazywanie osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom, nauczycielom) źródeł  
    dodatkowej, rzetelnej informacji na temat ofert szkół).  
2) Udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom.  
3) Prowadzenie indywidualnych porad wspierających uczniów w świadomym  planowaniu 
    kariery i podjęciu roli zawodowej.  
4) Kierowanie w sprawach trudnych, do specjalistów: doradców zawodowych w poradniach  
    psychologiczno-pedagogicznych i urzędach pracy.  
5) Wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych poprzez udostępnianie im 
    informacji i materiałów do pracy z  uczniami.  
6) Współpraca z instytucjami wspierającymi tj. centra informacji i planowania kariery 
    zawodowej, poradnie psychologiczno –pedagogiczne, powiatowe urzędy pracy, itp.  
7) Organizowanie spotkań z pracodawcami, doradcami zawodowymi.  
8) Pomoc uczniom w podejmowaniu decyzji dotyczącej wyboru szkoły, dalszego kierunku  
    kształcenia czy zawodu.



Tematy zajęć realizowane w kl. VII
 

Bloki 
tematyczne

Temat zajęć
Czas 
przeznaczony 
na realizację

Poznanie
własnych
zasobów

Jaki jestem? Oto jest pytanie (film Jaki jestem? Oto jest 
pytanie, lista cech charakteru, zbuduj dom)

45 minut

Praca w grupie jako przykład kompetencji kluczowej 
(film- Czy współpraca się opłaca?)

45 minut

Umiejętności a zawód (karta pracy) 45 minut

Czym się interesuję? (karta zainteresowań Woronieckiej, 
film: Zainteresowanie- inspiracja do działania)

45 minut

Moj temperament a przyszły zawód (test, film: 4 typy 
charakteru)

45 minut

Moje skłonności zawodowe (ankieta skłonności 
zawodowych, film: Przymiarka do wyboru zawodu)

45 minut

Rynek
edukacyjny i
uczenie się

przez całe życie

Predyspozycje zdrowotne do wykonywania zawodu 
(prezentacja, ankieta: Mój stan zdrowia)

45 minut

Jak zaplanować przyszłość edukacyjno-zawodową? (film: 
Decyzje- szanse czy ograniczenia, prezentacja: System 
szkolnictwa ponadpodstawowego, karta pracy: Twoje cele).

45 minut

Moja przyszłość edukacyjno-zawodowa (ćwiczenie, karta 
pracy: Rodzice mówią że..., film: Podsumowanie wiedzy 
o sobie)

45 minut

Świat zawodów
i rynek pracy

Zawody w moim najbliższym otoczeniu (ćwiczenie)
45 minut

 
Tematy zajęć realizowane w kl. VIII

Bloki tematyczne Temat zajęć
Czas 
przeznaczony 
na realizację

Poznawanie  własnych
zasobów

 Jakie wartości są dla mnie ważne? (karta pracy) 45 minut

Rynek  edukacyjny  i
uczenie  się  przez  całe
życie

 Moja osobowość zawodowa? (test TKK) 45 minut

Poznawanie  własnych
zasobów

Jak radzę sobie ze stresem (test: Jak radzisz sobie ze
stresem, film: Stres- wróg czy przyjaciel?  )

45 minut

Świat zawodów i rynek
pracy

Młodzieżowy Kwestionariusz Zainteresowań 
Zawodowych - MŁOKOZZ

45 minut

Świat zawodów i rynek
pracy

Nowe zawody na rynku pracy (ćwiczenie z kartami 
pracy)

45 minut

Rynek  edukacyjny  i Moje portfolio i e-portfolio 45 minut



uczenie  się  przez  całe
życie

(prezentacja multimedialna)

Świat zawodów i rynek
pracy

Autoprezentacja, czyli sztuka przedstawiania siebie
(film: rozmowa kwalifikacyjna)

45 minut

Świat zawodów i rynek
pracy

Dokumenty aplikacyjne (życiorys, list motywacyjny) 45 minut

Rynek  edukacyjny  i
uczenie  się  przez  całe
życie

Informacje w zasięgu ręki, czyli poznaję ofertę 
edukacyjną szkół ponadpodstawowych

45 minut

Planowanie  własnego
rozwoju

Zastanów się zanim wybierzesz (prezentacja 
 Multimedialna, pogadanka)

45 minut

Zakładane efekty kształcenia
W zakresie wiedzy uczeń:
- posługuje się  pojęciami związanymi z tematyką rynku pracy, kwalifikacji zawodowych;
- identyfikuje swoje możliwości psychofizyczne i predyspozycje zawodowe;
- wyjaśnia zależności pomiędzy zainteresowaniami a wyborem zawodu;
- wymienia umiejętności niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w różnych rolach 
  zawodowych i społecznych.
W zakresie umiejętności uczeń:
- rozwija swoje zainteresowania;
- wykorzystuje wiedzę teoretyczną z zakresu doradztwa zawodowego, aby trafnie określić 
  swe predyspozycje, zdolności, umiejętności;
- samodzielnie lub z pomocą doradcy planuje dalszą ścieżkę rozwoju edukacyjno-
  zawodowego.
W zakresie kompetencji społecznych uczeń:
- skutecznie współpracuje z kolegami w zespole;
- przyjmuje twórczą i refleksyjną postawę wobec przekonań oraz sposobu postępowania 
  innych ludzi;
- rozwiązuje konflikty powstające podczas pracy zespołowej.


