
Program doradztwa zawodowego dla klasa 7 i 8 realizowany w ramach 10 godzin. 

Autor programu i osoba realizująca działania: Joanna Baranowska 

I. Wstęp 

Program jest przeznaczony dla uczniów klas 7 i 8. Program ma nie tylko umożliwić młodemu człowiekowi poznanie możliwości zdobycia zawodów 

oferowanych przez szkoły, wymagań jakie stawiają one kandydatom, ale także umożliwić uczniom rozwijanie własnych uzdolnień, posiadanych umiejętności 

i zainteresowań. Celem głównym jest umożliwienie uczniom uzyskania wsparcia oraz wskazówek do trafnego i przede wszystkim adekwatnego do 

zainteresowań, potrzeb oraz indywidualnych predyspozycji, wyboru przyszłej ścieżki edukacyjnej, zawodowej.  

II. Podstawy prawne 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.Uz 2017 r. poz.59) 

 Rozporządzeniu MEN z dnia 16.08.2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego, Dz.U z 2018r. poz. 1675) - art.47 ust.i pkt.3 

lit.c i pkt. 4 art. 109 ust. 1 pkt.7 

 

III. Cele ogólne: 

 przygotowanie do samodzielnego i aktywnego kształtowania swojej drogi zawodowej, 

 kreowanie postaw aktywnych, przezwyciężania bierności,  

 rozwijanie kompetencji kluczowych, 

 gromadzenie, systematyczna aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjno-zawodowej, 

 wsparcie młodego człowieka w przejściu przez proces rekrutacyjny, 

 autodiagnoza preferencji i zainteresowań zawodowych w odniesieniu do specyfiki realizowanego profilu zawodowego,  

 określenie zgodności predyspozycji uczniów z realizowanym kierunkiem kształcenia. 
Cele szczegółowe: 
Blok samopoznanie: 
- rozwój umiejętności rozpoznawania własnych zasobów osobistych i ich wykorzystywania w kształtowaniu swojej drogi zawodowej. 
Blok rynku pracy: 
- autodiagnoza preferencji i zainteresowań zawodowych w odniesieniu do specyfiki realizowanego profilu zawodowego,  
- określenie zgodności predyspozycji uczniów z realizowanym kierunkiem kształcenia 



Blok informacje edukacyjno-zawodowe: 
- zapoznanie ze szkolnictwem ponadpodstawowym, 
- zapoznanie z procesem rekrutacyjnym, 
- poznanie oferty szkół ponadpodstawowych, 
- zapoznanie z rynkiem pracy, dokumentami takimi jak c.v 
 

IV. Metody pracy: 

 warsztatowa, 

 burza mózgów,       

 odgrywanie scenek, 

 dyskusja, 

 wykład. 

 

V. Diagnoza 

Na pierwszych zajęciach prowadzący przeprowadzi ankietę dotyczącą potrzeb uczniów w zakresie doradztwa zawodowego, 

zainteresowania tematem, oczekiwań co do tematyki zajęć, znajomości rynku pracy itp. 

 

VI. Tematyka zajęć: 

Bloki tematyczne Moduły Tematyka zajęć Liczba godzina 
na realizację 

SAMOZPOZNANIE Poznanie własnych zasobów 1. Czym jest doradztwo zawodowe?- cele i 
propozycje. 

1 h 

         2. Moje mocne i słabe strony 1h 

       3. Moje dominujące zmysły  –      teoria      
wielorakiej inteligencji 

2h 

       4. Typ mojej osobowości według Hollanda 1h 

RYNEK PRACY Świat zawodów i rynek pracy 1. Zawód co to takiego? 1h 



  2. Podział zawodów. 1h 

3. Pracodawca, pracownik, rynek pracy. 1h 

4. Co to są kwalifikacja i kompetencje? 1h 

5. Jak wybrać zawód? 1h 
 

Rynek edukacyjny i uczenie się 
przez całe życie 

1. Autorezentacja 2h 

  2. Współczesny rynek pracy. Ja na obecnym 
rynku. 

1h 

3. Kształcenie się przez całe życie a wybór a 
wybór zawodu 

1h 

4. Alternatywne drogi dojścia do 
świadomego wyboru zawodu. 

1h 

INFORMACJE EDUKACYJNO-
ZAWODOWE 

Planowanie własnego rozwoju i 
podejmowanie decyzji edukacyjno-
zawdowych 

1. System edukacji w Polsce 
 

1h 

  2. Na co zwrócić uwagę wybierając szkołę? 
 

1h 

3. Jak skutecznie napisać c.v? 
 

1h 

4. Co oferują poznańskie szkoły? 1h 

5. Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 1h 

 

VII. Ewaluacja 

Podsumowanie działań zawartych w programie następuje na ostatnich zajęciach metodą delta plus/minus. 

VIII. Wykorzystane źródła. 

 www.cdzdm.pl 

 www.doradztwo.ore.edu.pl 

http://www.cdzdm.pl/


 


