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Realizatorzy działań związanych z doradztwem zawodowym

W  szkole  podstawowej  w  realizację  działań  związanych  z  doradztwem  zawodowym
zaangażowani  są  wszyscy  członkowie  rady  pedagogicznej:  dyrektor,  nauczyciele  wychowawcy,
nauczyciele  (w  tym  nauczyciele  edukacji  wczesnoszkolnej),  nauczyciel-wychowawca  w  świetlicy
szkolnej, nauczyciel-bibliotekarz, specjaliści (m.in. pedagog - doradca zawodowy, logopeda) oraz inne
osoby zatrudnione w szkole, np. pracownicy niepedagogiczni. 

Zakresy działań z obszaru doradztwa dla poszczególnych osób;

Dyrektor: 

• odpowiada za organizację działań związanych z doradztwem zawodowym; 

• współpracuje z doradcą zawodowym w celu realizacji WSDZ; 

•  wspiera  kontakty  pomiędzy  uczestnikami  procesu  orientacji  zawodowej  oraz  doradztwa
zawodowego w szkole a instytucjami zewnętrznymi; 

•  zapewnia  warunki  do  realizowania  w  szkole  zajęć  orientacji  zawodowej  i  doradztwa
zawodowego; 

•  organizuje  w  szkole  wspomaganie  realizacji  działań  z  zakresu  orientacji  zawodowej
i doradztwa zawodowego poprzez planowanie i przeprowadzanie działań mających na celu poprawę
jakości pracy placówki w tym obszarze. 

Doradca zawodowy: 

1) systematycznie diagnozuje zapotrzebowanie uczniów i  słuchaczy na działania związane  
z realizacją doradztwa zawodowego;

2)  prowadzeni  zajęcia  z  zakresu  doradztwa  zawodowego,  o  których  mowa
 w art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy;

3) opracowuje we współpracy z innymi nauczycielami, w tym nauczycielami wychowawcami
opiekującymi się oddziałami, psychologami lub pedagogami, program, o którym mowa w § 4 ust. 1,
oraz koordynuje jego realizację;

4)  wspiera  nauczycieli,  w  tym  nauczycieli  wychowawców  opiekujących  się  oddziałami,
psychologów lub pedagogów, w zakresie realizacji działań określonych w programie, o którym mowa
w § 4 ust. 1;

5) koordynuje działalność informacyjno-doradczą realizowaną przez szkołę, w tym gromadzi,
aktualizuje  i  udostępnia  informacje  edukacyjne  i  zawodowe  właściwe  dla  danego  poziomu
kształcenia;

6) realizuje działania wynikające z poniższego programu, o którym mowa w § 4 ust. 1.
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Tak więc;

• określa mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów;  

• pomaga uczniom w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 

•  prowadzi  zajęcia  z  zakresu  orientacji  zawodowej  i  doradztwa zawodowego oraz  zajęcia
związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

• wspiera nauczycieli, wychowawców, specjalistów i rodziców w realizacji działań związanych
z doradztwem zawodowym; 

• prowadzi doradztwo indywidualne dla uczniów;

• systematycznie diagnozuje zapotrzebowanie uczniów, rodziców i  nauczycieli  na działania
związane z doradztwem zawodowym; 

• planuje, koordynuje, monitoruje i prowadzi ewaluację oraz promuje działania związane z
doradztwem  zawodowym  podejmowane  przez  szkołę  we  współpracy  z wychowawcami,
nauczycielami i specjalistami; 

• gromadzi, aktualizuje i udostępnia informacje edukacyjne i zawodowe właściwe dla danego
poziomu kształcenia; 

•  organizuje  współpracę  z  otoczeniem  społeczno-gospodarczym  szkoły  podnoszącą
efektywność prowadzonych działań związanych z doradztwem zawodowym; 

•  współpracuje  z  dyrektorem szkoły,  realizując  zadania  związane z  orientacją  zawodową i
doradztwem zawodowym; 

• wspólnie z zespołem przygotowuje WSDZ; 

•  gromadzi,  aktualizuje  i  udostępnia  zasoby  związane  z  orientacją  zawodową  oraz
doradztwem zawodowym; 

•  współpracuje  ze  specjalistami  z poradni  psychologiczno-pedagogicznych,  instytucjami
działającymi  na  rynku  pracy  i  partnerami  z  otoczenia  społeczno-gospodarczego  w  celu  realizacji
działań z zakresu doradztwa zawodowego. 

Wychowawcy: 

• określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów; 

•  eksponują  w  trakcie  bieżącej  pracy  z  uczniami  związki  realizowanych  treści  nauczania  
z treściami programowymi orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego; 

• włączają do swoich planów wychowawczych zagadnienia z zakresu orientacji  zawodowej
i doradztwa zawodowego; 
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• realizują tematy związane z orientacją zawodową i doradztwem zawodowym na godzinach
wychowawczych; 

•  wskazują  uczniom  specjalistów,  którzy  mogą  udzielać  wsparcia  w planowaniu  kariery
zawodowej; 

• współpracują z rodzicami w zakresie planowania ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej ich
dzieci; 

• współpracują z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami w zakresie
realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym. 

Nauczyciele (w tym nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej): 

• określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów; 

•  eksponują  w trakcie  bieżącej  pracy  z  uczniami  związki  realizowanych treści  nauczania  z
treściami programowymi orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego; 

•  współpracują  z  wychowawcami klas  w zakresie  realizowania  zajęć  orientacji  zawodowej
i doradztwa zawodowego dla uczniów; 

• przygotowują uczniów do udziału w konkursach np. zawodoznawczych; 

• organizują w sali edukacji wczesnoszkolnej kąciki zawodoznawcze; 

• współpracują z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami w zakresie
realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym. 

Specjaliści: 

• określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów; 

• włączają treści z zakresu orientacji zawodowej i zawodowego w prowadzone przez siebie
zajęcia dla uczniów; 

•  współpracują  z  wychowawcami klas  w ramach realizowania  działań z  zakresu orientacji
zawodowej i doradztwa zawodowego dla uczniów; 

• włączają się w proces podejmowania przez uczniów decyzji  edukacyjnych i  zawodowych
(informacje dotyczące ucznia wynikające z pracy specjalisty); 

• współpracują z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami w zakresie
realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym. 
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Nauczyciele-wychowawcy w świetlicy szkolnej: 

• włączają w zajęcia realizowane w świetlicy szkolnej treści z zakresu orientacji zawodowej; 

• rozpoznają i wspierają w rozwoju zdolności i uzdolnienia uczniów; 

•  wskazują  uczniom  specjalistów,  którzy  mogą  udzielać  wsparcia  w  wyborze  kierunku
kształcenia i zawodu; 

• udzielają uczniom informacji o możliwościach korzystania z usług doradcy zawodowego. 

Nauczyciel-bibliotekarz: 

• współpracuje z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami w zakresie
realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym; 

• opracowuje, aktualizuje i udostępnia zasoby dotyczące doradztwa zawodowego; 

•  włącza  się  w  organizowane  przez  szkołę  i  instytucje  zewnętrzne  wydarzenia  z  zakresu
doradztwa zawodowego.
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PROGRAM PREORIENTACJI ZAWODOWEJ 

DLA PRZEDSZKOLA 
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I. Podstawy prawne 

Prowadzenie działań związanych z orientacją zawodową w klasach I–III szkoły podstawowej
reguluje m.in. ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  
w sprawie doradztwa zawodowego z dnia 12 lutego 2019 r. 

Prawo  oświatowe  zapewnia  przygotowanie  uczniów  do  wyboru  zawodu  i  kierunku
kształcenia,  a  także  wymieniając  zajęcia  prowadzone  w  ramach  pomocy  psychologiczno-
pedagogicznej  jako  jedne  z  podstawowych  form  działalności  dydaktyczno-wychowawczej  szkoły.
Szczegółowe  regulacje  wprowadza  rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  w  sprawie  zasad
organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i
placówkach.

II. Założenia ogólne programu 

Program  stanowi  realizację  jednolitej,  uwzględniającej  etapy  rozwojowe  uczestników,
systemowej  koncepcji  preorientacji  zawodowej,  rozumianej  jako  ogół  działań  o  charakterze
wychowawczym, podejmowanych przez nauczycieli i rodziców, ukierunkowanych na zbliżanie dzieci  
w wieku przedszkolnym do środowiska pracy. 

III. Treści programowe oraz cele szczegółowe – osiągnięcia dzieci 

W programie uwzględniono cztery obszary celów szczegółowych – jednolitych z obszarami
wszystkich programów zestawu – które wyznaczają treści programowe orientacji zawodowej. 
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TREŚCI PROGRAMOWE Z ZAKRESU DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW 
PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

1. Poznanie siebie

Dziecko:

1.1 określa, co lubi robić;

1.2 podaje przykłady różnych zainteresowań;

1.3 określa, co robi dobrze;

1.4 podejmuje działania i opisuje, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych.

2. Świat zawodów i rynek pracy

Dziecko:

2.1 odgrywa różne role zawodowe w zabawie;

2.2 podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w jego najbliższym otoczeniu i nazwy tych 
zawodów, które wzbudziły jego zainteresowanie, oraz identyfikuje i opisuje czynności zawodowe 
wykonywane przez te osoby;

2.3 wskazuje zawody zaangażowane w powstawanie produktów codziennego użytku oraz 
w zdarzenia, w których dziecko uczestniczy, takie jak wyjście na zakupy, koncert, pocztę;

2.4 podejmuje próby posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz 
w sposób twórczy i niekonwencjonalny;

2.5 opowiada o sobie w grupie rówieśniczej.

3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie

Dziecko:

3.1 nazywa etapy edukacji (bez konieczności zachowania kolejności chronologicznej);

3.2 nazywa czynności, których lubi się uczyć.

4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych

Dziecko:

4.1 opowiada, kim chciałoby zostać;

4.2 na miarę swoich możliwości planuje własne działania lub działania grupy rówieśniczej przez 
wskazanie pojedynczych czynności i zadań niezbędnych do realizacji celu;

4.3 podejmuje próby decydowania w ważnych dla niego sprawach, indywidualnie i w ramach działań 
grupy rówieśniczej.
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Cel  ogólny  oraz  cele  szczegółowe  programu  są  spójne  z  celami  kształcenia  ogólnego,
uwzględniają  najważniejsze  umiejętności  rozwijane  w  ramach  kształcenia  ogólnego  oraz  zadania
szkoły i cele wychowania przedszkolnego. Cel ogólny oraz cele szczegółowe programu preorientacji
zawodowej są spójne z celami orientacji  zawodowej (klasy I–III  i  klasy IV–VI szkoły podstawowej)  
i  doradztwa  zawodowego  w  klasach  VII–VIII  szkoły  podstawowej  oraz  w  szkołach
ponadpodstawowych. 

IV. Warunki i sposoby realizacji programu 

Określone w programie cele przewidziane są do realizacji: 

a. podczas zajęć wychowania przedszkolnego (w ramach realizacji podstawy programowej); 

b. podczas działań, które wynikają z rozporządzenia w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy
psychologiczno-pedagogicznej, a które prowadzone są przez nauczycieli i specjalistów; 

c. podczas innych działań związanych z preorientacją zawodową realizowanych w przedszkolu i poza
nim (spotkania z pasjonatami i przedstawicielami różnych zawodów, wycieczki po okolicy). 

W  realizację  programu  preorientacji  zawodowej  będzie  włączone  otoczenie  społeczno-
gospodarcze, w szczególności rodzice oraz przedstawiciele zakładów pracy i  pracodawców, a także
instytucje edukacyjne oraz instytucje działające na rynku pracy. 

Preorientacja zawodowa ukierunkowana jest na kształtowanie: 

a. proaktywnych postaw dzieci wobec pracy i edukacji ze zwróceniem uwagi na zasady etyki
pracy jako fundamentu aktywności zawodowej; 

b.  sprawczości,  tj.  przekonania,  że  są  podmiotami  własnych  działań  i  są  zdolni  do
wprowadzania zmian w swoim bliższym i dalszym otoczeniu; 

c.  samodzielności  i  samoobsługi  oraz  kształtowanie  takich  cech  jak  utrzymanie  ładu,
doprowadzanie podejmowanych prac do końca i porządkowanie miejsca pracy; 

d. szacunku do pracy innych; 

e. umiejętności współdziałania. 

Działania  realizowane w ramach preorientacji  zawodowej  powinny wspierać  eliminowanie
stereotypów dotyczących ról społecznych i zawodowych. Preorientacja zawodowa powinna być stałą
perspektywą prowadzenia wychowania przedszkolnego w ciągu dnia,  w trakcie swobodnych zajęć
dzieci w kącikach tematycznych oraz w czasie zajęć dotyczących poznawania zawodów najbliższych
dziecku.  W  czasie  zajęć  dzieci  powinny  poszerzać  świadomość  dotyczącą  świata  zawodów  
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z wykorzystaniem prostych zabaw, np. „Kto to zrobił?” (dzieci wspólnie z nauczycielem identyfikują
osoby  i  zawody,  „Jedziemy autobusem”  (Kto  prowadzi?  Kto  wyprodukował…? Kto  posprzątał…?),
memo (dopasowywanie atrybutów do zawodów). 

Zadania z zakresu preorientacji zawodowej realizuje nauczyciel wychowania przedszkolnego,
organizując  zajęcia  i  wycieczki  (np.  po  okolicy  w  celu  poznania  zawodów),  spotkania  
z przedstawicielami różnych zawodów. Do działań z preorientacji  zawodowej sprawdzą się metody
aktywizujące dobierane z uwzględnieniem m.in.: wieku uczestników, typu zajęć oraz celów, jakie mają
być  osiągnięte.  Wskazane  jest  wykorzystanie  elementów  metody  projektu  pozwalające  na
samodzielne formułowanie problemów przez dzieci oraz interdyscyplinarne poszukiwanie rozwiązań.
Projekt  pozwala  dostrzec  dzieciom  związki  między  różnymi  dziedzinami  wiedzy,  przygotowuje  do
przyszłego  kooperatywnego  uczenia  się  oraz  autorskiego  tworzenia  schematów  poznawczych
stanowiących  fundamenty  dla  dalszej  edukacji.  Efektywność  realizacji  wyznaczonych  celów
warunkowana jest pozyskaniem do współpracy rodziców dzieci. Pozyskanie rodziców do współpracy w
obszarze  preorientacji  zawodowej,  gwarantuje  możliwość  szerszej  współpracy  ze  środowiskiem
lokalnym, np. spotkania z przedstawicielami różnych zawodów, organizacja wycieczek do zakładów
pracy czy organizacja spotkań z pasjonatami. 

V. Weryfikacja efektów zajęć – zamiast oceniania 

Założone cele programu powinny podlegać weryfikacji, a więc ocenie, w jakim stopniu zostały
one zrealizowane dzięki podjętym działaniom. 

Będzie się to odbywać poprzez:

•  pytania  ewaluacyjne  do  dzieci  (dotyczące  zrozumienia  przekazywanych  treści,  potrzeby
kontynuowania/poszerzenia tematu, atrakcyjności zajęć); 

•  autorefleksję  i  samoocenę  uczestników  (swobodne  wypowiedzi  na  zakończenie  zajęć  z
wykorzystaniem głównie skojarzeń); 

• zbieranie opinii i informacji zwrotnych od rodziców; 

• analizę prac dzieci, wykonanych w ramach działań z zakresu preorientacji zawodowej. 

VI. Ewaluacja programu 

Rolą  ewaluacji  programu  jest  analiza  jego  skuteczności,  tzn.  określenie,  w  jakim  stopniu
realizacja tego programu przyczynia się do osiągania założonych w nim celów. Ewaluacja prowadzona
będzie  w  sposób  ciągły  poprzez  okresowe  spotkania  osób  realizujących  program  preorientacji
zawodowej w przedszkolu, które posłużą omówieniu skuteczności podejmowanych działań. Głównie
odbywać się to będzie poprzez analizę dokumentacji (dzienniki – tematy zajęć) oraz analizę wytworów
dzieci.
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PROGRAM ORIENTACJI ZAWODOWEJ

DLA KLAS I–III SZKOŁY PODSTAWOWEJ
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Wprowadzenie

I. Podstawy prawne

Prowadzenie działań związanych z orientacją zawodową w klasach I–III szkoły podstawowej
reguluje m.in. ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  
w sprawie doradztwa zawodowego z dnia 12 lutego 2019r.

Prawo  oświatowe  zapewnia  przygotowanie  uczniów  do  wyboru  zawodu  i  kierunku
kształcenia,  a  także  wymieniając  zajęcia  prowadzone  w  ramach  pomocy  psychologiczno-
pedagogicznej  jako  jedne  z  podstawowych  form  działalności  dydaktyczno-wychowawczej  szkoły.
Szczegółowe regulacje wprowadza również rozporządzenie Ministra Edukacji  Narodowej w sprawie
zasad  organizacji  
i  udzielania  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  w  publicznych  przedszkolach,  szkołach  
i placówkach z dnia 9 sierpnia 2017 .

II. Założenia ogólne programu

Program stanowi  realizację  jednolitej,  uwzględniającej  etapy  rozwojowe uczestników  oraz
specyfikę  typów szkół,  systemowej  koncepcji  orientacji  zawodowej  rozumianej  jako  ogół  działań  
o charakterze dydaktyczno-wychowawczym ukierunkowanych na kształtowanie u uczniów klas I–VI
szkoły podstawowej pozytywnej i proaktywnej postawy wobec pracy i edukacji poprzez poznawanie 
i rozwijanie własnych zasobów oraz nabywanie wiedzy na temat zawodów i rynku pracy.

Przewidziane  w  programie  działania  związane  z  orientacją  zawodową  są  powiązane  z
treściami kształcenia, co umożliwia uczniom dostrzeganie związków pomiędzy tym, czego się uczą, a
swoją dalszą edukacją i przyszłą karierą zawodową. Ponadto podkreślono w niniejszym programie rolę
kompetencji  kluczowych  przewidzianych  do  rozwijania  w  ramach  podstawy  programowej  w
kształtowaniu się orientacji zawodowej (postawy: kreatywności, przedsiębiorczości, innowacyjności i
współpracy  zespołowej).  Oznacza  to,  że  nauczyciel  realizujący  program  orientacji  zawodowej,
jednocześnie podejmuje działania mające na celu wspólne (tj. angażujące rodziców, innych nauczycieli
i  pracowników  szkoły,  a  także  przedstawicieli  otoczenia  społeczno-gospodarczego)  wypracowanie
efektów kształcenia zapisanych w podstawie programowej.

III. Cel ogólny orientacji zawodowej

Celem  orientacji  zawodowej  w  klasach  I–III  szkoły  podstawowej  jest  wstępne  zapoznanie
uczniów z różnorodnością zawodów na rynku pracy, rozwijanie pozytywnej i proaktywnej postawy
wobec pracy i edukacji oraz stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu
zainteresowań oraz pasji.

IV. Treści programowe oraz cele szczegółowe – osiągnięcia uczniów
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W programie uwzględniono cztery obszary celów szczegółowych – jednolitych z obszarami 
wszystkich programów zestawu – które wyznaczają treści programowe orientacji zawodowej:

Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla klas I–III szkół 
podstawowych

1. Poznanie siebie

Uczeń:

1.1 opisuje swoje zainteresowania i określa, w jaki sposób może je rozwijać;

1.2 prezentuje swoje zainteresowania wobec innych osób;

1.3 podaje przykłady różnorodnych zainteresowań ludzi;

1.4 podaje przykłady swoich mocnych stron w różnych obszarach;

1.5 podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i opisuje, co z nich wyniknęło dla niego i dla 
innych.

2. Świat zawodów i rynek pracy

Uczeń:

2.1 odgrywa różne role zawodowe w zabawie;

2.2 podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w bliższym i dalszym otoczeniu oraz opisuje 
podstawową specyfikę pracy w wybranych zawodach;

2.3 opisuje, czym jest praca i omawia jej znaczenie w życiu człowieka na wybranych przykładach;

2.4 omawia znaczenie zaangażowania różnych zawodów w kształt otoczenia, w którym funkcjonuje;

2.5 opisuje rolę zdolności i zainteresowań w wykonywaniu danego zawodu;

2.6 posługuje się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy 
i niekonwencjonalny.

3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie

Uczeń:

3.1 uzasadnia potrzebę uczenia się i zdobywania nowych umiejętności;

3.2 wskazuje treści, których lubi się uczyć;

3.3 wymienia różne źródła wiedzy i podejmuje próby korzystania z nich.

4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych

Uczeń:
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4.1 opowiada, kim chciałby zostać i co chciałby robić;

4.2 planuje swoje działania lub działania grupy, wskazując na podstawowe czynności i zadania 
niezbędne do realizacji celu;

4.3 próbuje samodzielnie podejmować decyzje w sprawach związanych bezpośrednio z jego osobą.

Cel  ogólny  oraz  cele  szczegółowe  programu  są  spójne  z  celami  kształcenia  ogólnego,
uwzględniają  najważniejsze  umiejętności  rozwijane  w  ramach  kształcenia  ogólnego  oraz  zadania
szkoły i cele edukacji wczesnoszkolnej.

V. Warunki i sposoby realizacji programu

Określone w programie cele przewidziane są do realizacji:

a. podczas zajęć edukacji wczesnoszkolnej (w ramach realizacji podstawy programowej);

b. podczas:

•  zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

•  wspomagania uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie bieżącej pracy z uczniami
prowadzonych przez doradcę zawodowego, nauczycieli  i  wychowawców m.in. na obowiązkowych i
dodatkowych zajęciach edukacyjnych;

c. podczas innych działań związanych z doradztwem zawodowym realizowanych w szkole (np. 
spotkania z przedstawicielami różnych zawodów, wycieczki.

Orientacja zawodowa BĘDZIE ukierunkowana na kształtowanie:

a. proaktywnych postaw uczniów wobec pracy i edukacji ze zwróceniem uwagi na zasady etyki pracy 
jako fundamentu aktywności zawodowej;

b. sprawczości uczniów, tj. przekonania, że są podmiotami własnych działań i są zdolni do 
wprowadzania zmian w swoim bliższym i dalszym otoczeniu.

- w tym kształtowanie odpowiedzialności za własne działania oraz postawy przedsiębiorczości, 
kreatywności i innowacyjności.

Działania  realizowane  w  ramach  orientacji  zawodowej  powinny  wspierać  eliminowanie
stereotypów dotyczących ról społecznych i zawodowych.

Zajęcia  w  ramach  orientacji  zawodowej  prowadzone  są  z  wykorzystaniem  metod
aktywizujących, dobieranych z uwzględnieniem m.in.: wieku uczestników zajęć oraz celów, jakie mają
być  osiągnięte.  Metody  aktywizujące  sprzyjają  rozbudzeniu  wyobraźni  uczących  się,  podwyższają
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poziom ich aktywności, samodzielnego myślenia i działania, przyczyniają się do zwiększenia motywacji
do uczenia się. 

W trakcie zajęć uczeń planuje, podejmuje działania, decyduje, argumentuje itp. Proaktywna
postawa  uczniów  wzmacniana  jest  poprzez:  wycieczki  tematyczne  (w  tym  do  zakładów  pracy),
projekty edukacyjne. Prowadzący podejmuje starania poprzez projektowanie odpowiednich sytuacji
dydaktycznych służących wzmacnianiu postawy samodzielności i odpowiedzialności uczniów. W ten
sposób  poprzez  realizację  długofalowego  procesu  możliwe  będzie  osiągnięcie  finalnego  efektu
doradztwa  zawodowego  w  systemie  oświaty,  tj.  przygotowanie  uczniów  do  świadomego
podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych.

VI. Weryfikacja efektów zajęć – zamiast oceniania

Założone cele programu podlegają weryfikacji, a więc ocenie, w jakim stopniu zostały one 
zrealizowane dzięki podjętym działaniom. Odbywać się to będzie poprzez:

•  pytania ewaluacyjne do uczestników zajęć (odnoszące się zarówno do oceny przydatności samych 
sytuacji dydaktycznych, ale również umożliwiające ocenę przyswojenia poruszanych treści oraz ich 
przydatności);

• autorefleksję i samoocenę uczestników (swobodne wypowiedzi na zakończenie zajęć);

•  portfolio zawierające wymierne efekty pracy uczestników zajęć (w tym teczka gromadząca wybrane
prace uczniów – autoewaluacja);

•  zbieranie opinii i informacji zwrotnych od rodziców podczas rozmów indywidualnych.

Należy  zadbać  o  właściwą atmosferę  i  warunki  sprzyjające otwartemu dzieleniu  się  przez
uczniów wrażeniami i  refleksjami,  na zakończenie zajęć, w tym celu pod koniec będzie swobodna
rozmowa dotycząca przeprowadzonego tematu.

VIII. Ewaluacja programu

Ewaluacja programu, będzie realizowana w ramach Wewnętrznego Systemu Doradztwa 
Zawodowego. Efektem ewaluacji powinno być doskonalenie programu służące dostosowaniu go do 
potrzeb i możliwości uczniów, potrzeb szkoły czy lokalnego rynku pracy.

Ewaluacja odbywała się będzie w sposób ciągły poprzez:

• okresowe spotkania osób realizujących działania związane z doradztwem zawodowym w szkole, 
w tym orientacji zawodowej, poświęcone m.in. omawianiu skuteczność podejmowanych działań; 

• okresową ocenę stopnia realizacji celów szczegółowych zawartych w programie orientacji 
zawodowej przez wychowawcę. Zastosowanie do ewaluacji technik: analiza dokumentacji (dzienniki –
tematy zajęć), analiza wytworów uczniów, analiza wyników obserwacji podłużnej, rozmowy 
indywidualne z rodzicami i uczniami.
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PROGRAM ORIENTACJI ZAWODOWEJ

DLA KLAS IV–VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ
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I. Podstawy prawne 

Prowadzenie działań związanych z orientacją zawodową w klasach IV–VI szkoły podstawowej
reguluje  m.in.  ustawa z  dnia  14 grudnia  2016 r.  Prawo oświatowe,  w której  zapisano,  że  system
oświaty  zapewnia  przygotowanie  uczniów  do  wyboru  zawodu  i  kierunku  kształcenia,  a  także
wymieniając  zajęcia  prowadzone  w  ramach  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  jako  jedne  z
podstawowych  form  działalności  dydaktyczno-wychowawczej  szkoły.  Szczegółowe  regulacje
wprowadza rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019r. w sprawie doradztwa
zawodowego.

II. Założenia ogólne programu 

Program stanowi  realizację  jednolitej,  uwzględniającej  etapy  rozwojowe uczestników  oraz
specyfikę typów szkół,  systemowej koncepcji  orientacji  zawodowej,  rozumianej,  jako ogół działań  
o charakterze dydaktyczno -wychowawczym, ukierunkowanych na kształtowanie u uczniów klas I–VI
szkoły podstawowej pozytywnej i proaktywnej postawy wobec pracy i edukacji poprzez poznawanie 
i  rozwijanie własnych zasobów oraz nabywanie wiedzy na temat zawodów i rynku pracy. Program
orientacji  zawodowej bazuje na kilku wybranych teoriach doradczych uwzględniających możliwości
psychofizyczne  uczniów  na  II  etapie  edukacyjnym.  Głównym  kryterium  doboru  koncepcji  było
uwzględnienie etapów rozwojowych dziecka w procesie przygotowywania go do planowania własnej
kariery edukacyjno-zawodowej. 

III. Cel ogólny orientacji zawodowej 

Celem orientacji zawodowej w klasach IV–VI jest poznawanie własnych zasobów, zapoznanie uczniów
z wybranymi zawodami i rynkiem pracy, kształtowanie pozytywnej i proaktywnej postawy uczniów
wobec  pracy  i  edukacji  oraz  stwarzanie  sytuacji  edukacyjnych  i  wychowawczych  sprzyjających
poznawaniu i rozwijaniu zdolności, zainteresowań oraz pasji. 

IV. Treści programowe oraz cele szczegółowe – osiągnięcia uczniów 

W programie uwzględniono cztery obszary celów szczegółowych – jednolitych z obszarami
wszystkich  programów  zestawu  –  które  jednocześnie  wyznaczają  treści  programowe  orientacji
zawodowej: 
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Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla klas IV–VI szkół 
podstawowych

1. Poznawanie własnych zasobów

Uczeń:

1.1 określa własne zainteresowania i uzdolnienia oraz kompetencje;

1.2 wskazuje swoje mocne strony oraz możliwości ich wykorzystania w różnych dziedzinach życia;

1.3 podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i ocenia swoje działania, formułując wnioski na 
przyszłość;

1.4 prezentuje swoje zainteresowania i uzdolnienia wobec innych osób z zamiarem zaciekawienia 
odbiorców.

2. Świat zawodów i rynek pracy

Uczeń:

2.1 wymienia różne grupy zawodów i podaje przykłady zawodów charakterystycznych dla 
poszczególnych grup, opisuje różne ścieżki ich uzyskiwania oraz podstawową specyfikę pracy w 
zawodach; 

2.2 opisuje, czym jest praca i jakie ma znaczenie w życiu człowieka;

2.3 podaje czynniki wpływające na wybory zawodowe;

2.4 posługuje się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i 
niekonwencjonalny;

2.5 wyjaśnia rolę pieniądza we współczesnym świecie i jego związek z pracą.

3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie

Uczeń:

3.1 wskazuje różne sposoby zdobywania wiedzy, korzystając ze znanych mu przykładów, oraz omawia 
swój indywidualny sposób nauki;

3.2 wskazuje przedmioty szkolne, których lubi się uczyć;

3.3 samodzielnie dociera do informacji i korzysta z różnych źródeł wiedzy.

4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych

Uczeń:

4.1 opowiada o swoich planach edukacyjno-zawodowych;
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4.2 planuje swoje działania lub działania grupy, wskazując szczegółowe czynności i zadania niezbędne 
do realizacji celu;

4.3 próbuje samodzielnie podejmować decyzje w sprawach związanych bezpośrednio lub pośrednio z 
jego osobą.

Cel  ogólny  oraz  cele  szczegółowe  programu  są  spójne  z  celami  kształcenia  ogólnego,
uwzględniają  najważniejsze  umiejętności  rozwijane  w  ramach  kształcenia  ogólnego  oraz  zadania
szkoły. Cel ogólny oraz cele szczegółowe programu orientacji  zawodowej dla klas IV–VI są spójne  
z celami preorientacji zawodowej (przedszkole), orientacji zawodowej (klasy I–III szkoły podstawowej)
i  doradztwa  zawodowego  w  klasach  VII–VIII  szkoły  podstawowej  oraz  w  szkołach
ponadpodstawowych.

V. Warunki i sposoby realizacji programu 

Określone w programie cele przewidziane są do realizacji: 

a. podczas 

• zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

• wspomagania uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie bieżącej pracy z uczniami
prowadzonych przez doradcę zawodowego, nauczycieli  i  wychowawców m.in.  na obowiązkowych  
i dodatkowych zajęciach edukacyjnych; 

b. podczas innych działań doradczych realizowanych w szkole (np. projekty edukacyjne) lub poza
nią. 

Działania  związane  z  doradztwem  zawodowym  powinny  być  planowane  na  poziomie  szkoły  
w ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego (WSDZ)  i  realizowane przez całą
kadrę pedagogiczną pod kierunkiem doradcy zawodowego. 

W realizację programu orientacji zawodowej zostają włączeni rodzice, przedstawiciele instytucji
oświatowych zajmujących się doradztwem zawodowym (m.in. specjaliści z poradni psychologiczno-
pedagogicznych  oraz  pracownicy  placówek  doskonalenia  nauczycieli),  jednostki  samorządu
terytorialnego  (organy  prowadzące  szkoły),  placówki  kształcenia  praktycznego  oraz  otoczenie
społeczno-gospodarcze szkół, przez które należy rozumieć pracodawców/przedsiębiorców, organizacje
pracodawców,  instytucje  edukacyjne  i  instytucje  działające  na rynku  pracy  (np.  powiatowy urząd
pracy), itp. 
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Współpraca  z  rodzicami  głównie  opiera  się  na  wspomaganiu  ucznia  w  poznawaniu  własnego
potencjału i możliwości oraz kształtowaniu jego samodzielności i postawy proaktywnej. Osiągnięcie
tego celu jest możliwe dzięki włączaniu się rodziców w działania szkoły i angażowanie ich do różnych
form działań doradczych, np. organizacji wizyt w zakładach pracy, spotkań z rodzicem opowiadającym
o danym zawodzie/ścieżce kariery zawodowej. Zaangażowanie w tego typu działania powinny dawać
rodzicom możliwość wykorzystania własnych doświadczeń i kompetencji zawodowych oraz stwarzać
okazję do osobistej satysfakcji. 

Działania  realizowane  w  ramach  orientacji  zawodowej  powinny  także  służyć  eliminacji
stereotypów  dotyczących  ról  społecznych  i  zawodowych.  Zajęcia  w  ramach  orientacji  zawodowej
powinny być prowadzone z wykorzystaniem metod aktywizujących, dobieranych z uwzględnieniem
m.in.: wieku uczestników zajęć oraz celów, jakie mają zostać osiągnięte.

Orientacja  zawodowa  powinna  być  ukierunkowana  na  kształtowanie  proaktywnych  postaw
uczniów  wobec  pracy  i  edukacji  ze  zwróceniem  uwagi  na  zasady  etyki  pracy,  jako  fundamentu
aktywności zawodowej. Proaktywna postawa uczniów wobec pracy i edukacji wzmacniana jest także
poprzez  takie  działania  jak:  wycieczki  tematyczne,  projekty  edukacyjne.  Prowadzący  aktywizuje
uczniów  poprzez  projektowanie  odpowiednich  sytuacji  dydaktycznych  służących  wzmacnianiu
postawy  samodzielności,  odpowiedzialności  i  sprawczości  uczniów  –  tj.  przekonania,  że  oni  są
podmiotami  własnych  działań  zdolnymi  do  wprowadzania  zmian  w  swoim  bliższym  i  dalszym
otoczeniu.  W  ten  sposób  poprzez  realizację  długofalowego  procesu  możliwe  będzie  osiągnięcie
finalnego  efektu  doradztwa  zawodowego  w  systemie  oświaty,  tj.  przygotowanie  uczniów  do
świadomego podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych. 

VI. Weryfikacja efektów zajęć – zamiast oceniania 

Działania  realizowane  w  ramach  orientacji  zawodowej  mają  wspierać  uczniów  w  procesie
przygotowania  do  wyboru  kierunku  dalszego  kształcenia  i  zawodu,  dlatego  zamiast  tradycyjnego
oceniania rekomenduje  się,  aby podczas  zajęć kształtować umiejętność uczniów do autorefleksji  i
samooceny. 

Odbywać się to będzie poprzez: 

•  pytania  ewaluacyjne  do  uczniów  (umożliwiające  uczniom  np.  samoocenę  własnej
aktywności na zajęciach, samoocenę stopnia zrozumienia/przyswojenia poruszanych treści,
ocenę  efektywności  poszczególnych  zadań  lub  sytuacji  dydaktycznych,  ocenę  poczucia
satysfakcji z pracy zespołowej); 

• autorefleksje uczniów (swobodne wypowiedzi zarówno na rozpoczęcie, jak i  zakończenie
zajęć); 

•  obserwacje  osiągnięć  ucznia  (np.  z  wykorzystaniem  przez  prowadzącego  skal
obserwacyjnych uwzględniających wybrane czynniki,  np.:  motywację  uczniów do pracy na
zajęciach lub poszczególnych zadań, zaangażowanie w pracę zespołową, kreatywność), 
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• analizę wytworów pracy uczniów, 

• ankiety ewaluacyjne dla uczniów, rodziców. 

Proponowane sposoby weryfikacji mają ułatwić uczniom generowanie refleksji, przemyśleń,
spostrzeżeń w kontekście poruszanych obszarów tematycznych. Jak wynika z doświadczeń doradców
zawodowych bardziej wartościowe dla uczniów są te sytuacje dydaktyczne, które stwarzają możliwość
aktywnego uczestnictwa  i  samodzielnego dochodzenia  do pomysłów dotyczących np.  planowania
własnej drogi edukacyjnej i zawodowej, niż te, które takie rozwiązania narzucają. 
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PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO

DLA KLAS VII–VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ
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I. Założenia ogólne programu 

Program  stanowi  realizację  jednolitej,  uwzględniającej  etapy  rozwojowe  uczestników  oraz
specyfikę  typów  szkół,  systemowej  koncepcji  doradztwa  zawodowego  rozumianego  jako:
uporządkowane  i  zaplanowane  działania  mające  na  celu  wspieranie  uczniów  klas  VII–VIII  szkół
podstawowych  oraz  uczniów  i  słuchaczy  szkół  ponadpodstawowych  w  procesie  świadomego  
i samodzielnego podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych. 

II. Cel ogólny doradztwa zawodowego 

Celem  doradztwa  zawodowego  w  klasach  VII–VIII  szkoły  podstawowej  jest  przygotowanie
uczniów do odpowiedzialnego planowania kariery i podejmowania, przy wsparciu doradczym, decyzji
edukacyjnych  i  zawodowych,  uwzględniających  znajomość  własnych  zasobów  oraz  informacje  na
temat rynku pracy i systemu edukacji. 

III. Treści programowe oraz cele szczegółowe – osiągnięcia uczniów 

W  programie  uwzględniono  cztery  obszary  celów  szczegółowych  –  jednolitych  z  obszarami
wszystkich  programów  zestawu  –  które  jednocześnie  wyznaczają  treści  programowe  doradztwa
zawodowego: 

1.  Poznawanie  własnych  zasobów,  m.in.:  zainteresowań,  zdolności  i  uzdolnień,  mocnych  i
słabych  stron  jako  potencjalnych  obszarów  do  rozwoju,  ograniczeń,  kompetencji  (wiedzy,
umiejętności i postaw), wartości, predyspozycji zawodowych, stanu zdrowia. 

2.  Świat  zawodów  i  rynek  pracy,  m.in.:  poznawanie  zawodów,  wyszukiwanie  oraz
przetwarzanie informacji o zawodach i rynku pracy, umiejętność poruszania się po nim, poszukiwanie
i utrzymanie pracy. 

3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie, m.in.: znajomość systemu edukacji i innych
form uczenia się, wyszukiwanie oraz przetwarzanie informacji  o formach i placówkach kształcenia,
uczenie się przez całe życie. 

4.  Planowanie  własnego rozwoju i  podejmowanie  decyzji  edukacyjno-zawodowych,  m.in.:
planowanie  ścieżki  edukacyjnej  i  zawodowej  z  przygotowaniem  do  zdobywania  doświadczenia
zawodowego oraz refleksji  nad nim, podejmowanie i  zmiany decyzji  dotyczących edukacji  i  pracy,
korzystanie z całożyciowego poradnictwa kariery. 
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TREŚCI PROGRAMOWE Z ZAKRESU DORADZTWA ZAWODOWEGO 
DLA KLAS VII I VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

1. Poznawanie własnych zasobów

Uczeń:

1.1  określa wpływ stanu zdrowia na wykonywanie zadań zawodowych;

1.2  rozpoznaje  własne  zasoby  (zainteresowania,  zdolności,  uzdolnienia,  kompetencje,
predyspozycje zawodowe);

1.3  dokonuje  syntezy  przydatnych  w planowaniu  ścieżki  edukacyjno-zawodowej  informacji  
o sobie wynikających z autoanalizy, ocen innych osób oraz innych źródeł;

1.4  rozpoznaje  własne  ograniczenia  jako  wyzwania  w  odniesieniu  do  planów  edukacyjno-
zawodowych;

1.5 rozpoznaje swoje możliwości i ograniczenia w zakresie wykonywania zadań zawodowych  
i uwzględnia je w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej;

1.6 określa aspiracje i potrzeby w zakresie własnego rozwoju i możliwe sposoby ich realizacji;

1.7 określa własną hierarchię wartości i potrzeb.

2. Świat zawodów i rynek pracy

Uczeń:

2.1 wyszukuje i analizuje informacje na temat zawodów oraz charakteryzuje wybrane zawody,
uwzględniając kwalifikacje wyodrębnione w zawodach oraz możliwości ich uzyskiwania;

2.2  porównuje  własne  zasoby  i  preferencje  z  wymaganiami  rynku  pracy  i  oczekiwaniami
pracodawców;

2.3 wyjaśnia zjawiska i  trendy zachodzące na współczesnym rynku pracy,  z  uwzględnieniem
regionalnego i lokalnego rynku pracy;

2.4 uzasadnia znaczenie pracy w życiu człowieka;

2.5 analizuje znaczenie i możliwości doświadczania pracy;

2.6 wskazuje wartości związane z pracą i etyką zawodową;

2.7 dokonuje autoprezentacji;

2.8 charakteryzuje instytucje wspomagające planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej, w tym
instytucje rynku pracy.
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3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie

Uczeń:

3.1  analizuje  oferty  szkół  ponadpodstawowych  i  szkół  wyższych  pod  względem  możliwości
dalszego kształcenia, korzystając z dostępnych źródeł informacji;

3.2  analizuje  kryteria  rekrutacyjne do  szkół  ponadpodstawowych  w kontekście  rozpoznania
własnych zasobów;

3.3  charakteryzuje  strukturę  systemu  edukacji  formalnej  oraz  możliwości  edukacji
pozaformalnej i nieformalnej;

3.4 określa znaczenie uczenia się przez całe życie.

4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych

Uczeń:

4.1 dokonuje wyboru dalszej  ścieżki  edukacyjno-zawodowej  samodzielnie lub przy  wsparciu
doradczym;

4.2 określa cele i plany edukacyjno-zawodowe, uwzględniając własne zasoby;

4.3 identyfikuje osoby i instytucje wspomagające planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej  
i wyjaśnia, w jakich sytuacjach korzystać z ich pomocy;

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

Cel ogólny oraz cele szczegółowe programu są spójne z celami kształcenia ogólnego w szkole
podstawowej.  Uwzględniają  wiedzę,  umiejętności  i  kompetencje  społeczne  rozwijane  w  ramach
kształcenia ogólnego oraz zadania szkoły i cele edukacji poszczególnych przedmiotów, m.in. wiedzy o
społeczeństwie oraz wychowania do życia w rodzinie, co umożliwia realizowanie programu zarówno
podczas  zajęć  z  zakresu  doradztwa  zawodowego,  jak  i  na  zajęciach  z  wychowawcą,  lekcjach
przedmiotowych oraz na dodatkowych zajęciach edukacyjnych w tym innych zajęciach obejmujących
wspomaganie uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu – w ramach pomocy psychologiczno-
pedagogicznej. Cel ogólny oraz cele szczegółowe programu doradztwa zawodowego dla klas VII–VIII
szkoły podstawowej są spójne z celami preorientacji zawodowej (przedszkole), orientacji zawodowej
(klas I–VI szkoły podstawowej) i doradztwa zawodowego w szkołach ponadpodstawowych. 
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IV. Warunki i sposoby realizacji programu 

Określone w programie cele przewidziane są do realizacji: 

a.  podczas  wynikających  z  ramowych  planów  nauczania  grupowych  zajęć  z  zakresu  doradztwa
zawodowego,  które  są  prowadzone przez  doradcę  zawodowego (1  godz.  w tygodniu  przez  jeden
semestr w klasach VII i klasie VIII); 

b.  podczas: 

• zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

• wspomagania uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie bieżącej pracy  
z  uczniami;  prowadzonych  przez  doradcę  zawodowego,  nauczycieli  i  wychowawców  m.in.  na
obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, zajęciach z wychowawcą i innych zajęciach,
wycieczkach  a  także  w  formie  indywidualnych  porad  i  konsultacji  prowadzonych  przez  doradcę
zawodowego (lub innych specjalistów, wychowawców, nauczycieli); 

c. podczas  innych  działań  związanych  z  doradztwem  zawodowym  realizowanych  w  szkole  (np.,
projekty edukacyjne) lub poza nią, udział w wizytach zawodoznawczych w zakładach pracy. Dzięki
tym  wizytom  uczniowie  mają  możliwość  bezpośredniego  kontaktu  z  przedstawicielami
zawodów/specjalności,  a  dzięki  temu  stają  się  otwarci  i  zorientowani  na  rynek  pracy  oraz
pracodawców oraz mogą odnieść wymagania danego zawodu do swoich potrzeb i możliwości. 

Działania związane z doradztwem zawodowym są planowane na poziomie szkoły w ramach
Wewnątrzszkolnego  Systemu  Doradztwa  Zawodowego  (WSDZ)  i  realizowane  przez  całą  kadrę
pedagogiczną pod kierunkiem doradcy zawodowego. W realizację programu doradztwa zawodowego
dla  klas  VII–VIII  szkoły  podstawowej  włączeni  są  rodzice,  przedstawiciele  instytucji  oświatowych
zajmujących się doradztwem zawodowym (m.in. specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznych
oraz  pracownicy  placówek  doskonalenia  nauczycieli),  jednostki  samorządu  terytorialnego  (organy
prowadzące szkoły), placówki kształcenia praktycznego oraz otoczenie społeczno-gospodarcze szkół,
przez  które  należy  rozumieć  pracodawców/przedsiębiorców,  organizacje  pracodawców,  instytucje
edukacyjne i instytucje działające rynku pracy (np. Powiatowy Urząd Pracy). 

W kontaktach tych włączone są także aspekty środowiskowe, rodzinne, socjalne, zdrowotne,
kulturowe. Szczególną uwagę na tym etapie edukacyjnym należy zwrócić na współpracę z rodzicami 
w zakresie wspomagania ucznia w podejmowaniu właściwych decyzji edukacyjno-zawodowych. 

W miarę możliwości realizowane będą: 

• wizyty w zakładach pracy, 

 zapoznanie się z ofertą szkół w najbliższej okolicy,

• spotkania z rodzicem opowiadających o danym zawodzie/ścieżce kariery zawodowej, 
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Zaangażowanie  w  tego  typu  działania  powinny  dawać  rodzicom  możliwość  wykorzystania
własnych doświadczeniach i kompetencji zawodowych oraz osobistą satysfakcję. Jednym z ważnych
elementów  realizacji  programu  będzie  możliwość  indywidualnego  kontaktu  uczniów  i  rodziców  
z doradcą zawodowym (zatrudnionym w szkole, w instytucjach wspierających) i innymi specjalistami
wspomagającymi proces podejmowania decyzji (pedagog, nauczyciel wspierający).   

Zajęcia  w  ramach  orientacji  zawodowej  prowadzone  będą  z  wykorzystaniem  metod
aktywizujących.

Wykorzystywana  będzie  również  metoda  projektu  rozumiana  jako  metoda  aktywizująca
polegająca  na  poznawaniu  przez  uczniów  wybranego  zagadnienia  w  ramach  pracy  zespołowej,
zazwyczaj w sposób interdyscyplinarny (uwzględniający wiele dziedzin wiedzy). Uczniowie formułują
temat, interesujące ich pytania, metody poszukiwania odpowiedzi, sposoby ich prezentacji i oceny.
Uczy  się  przez  doświadczanie,  a  przeżywanie  i  współdziałanie  w  grupie  umożliwia  uczestnikom
rozwijanie  kompetencji  personalnych  i  społecznych,  tym samym przygotowuje  do  samodzielnego,
świadomego  podejmowania  decyzji  edukacyjno-zawodowych.  Działania  związane  z  doradztwem
zawodowym  realizowane  będą  z  wykorzystaniem  nowoczesnych  technologii  informacyjno-
komunikacyjnych (ICT), co zwiększy atrakcyjność zajęć i jednocześnie usprawni kompetencje kluczowe
uczniów. 

W związku z powyższym doradztwo zawodowe w klasach VII–VIII  będzie ukierunkowane na
kształtowanie: 

• proaktywnych postaw młodzieży wobec pracy i edukacji ze zwróceniem uwagi na zasady etyki
pracy jako fundament aktywności zawodowej; 

• sprawczości uczniów, tj. przekonania, że są podmiotami własnych działań i są w pełni zdolni
do wprowadzania zmian w swoim bliższym i dalszym otoczeniu. 

Działania  realizowane  w  ramach  doradztwa  zawodowego  będą  wspierać  eliminowanie
stereotypów dotyczących ról społecznych i zawodowych. Testy, m.in. predyspozycji i zainteresowań
zawodowych, pełnić będą funkcję wspomagającą, a ich wyniki należy omawiać indywidualnie. 

V. Weryfikacja efektów zajęć – zamiast oceniania 

Działania realizowane w ramach doradztwa zawodowego mają wspierać uczniów w procesie
przygotowania  do  wyboru  kierunku  dalszego  kształcenia  i  zawodu,  dlatego  zamiast  tradycyjnego
oceniania kształtowana będzie umiejętność uczniów do autorefleksji i samooceny. 

Sprzyja

 to będzie budowaniu większej otwartości uczniów, ich aktywności i zaangażowaniu, motywacji
do udziału w dyskusjach i do wyrażania własnych opinii, jak również skłania do refleksji. 
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Weryfikacja efektów zajęć odbywać się będzie poprzez wykorzystanie: 

• pytań ewaluacyjnych zadawanych uczestnikom po zakończeniu zajęć; 

• portfolio zawierającego wymierne efekty pracy uczestników zajęć gromadzone sukcesywnie
przez cały okres realizacji programu doradztwa zawodowego; 

Analiza jakościowa programu odbywać się będzie na podstawie: 

• analizy dokumentacji (dzienniki – tematy zajęć), 

• analiza wytworów uczniów, 

• obserwacji poziomu zaangażowania i motywacji uczniów, 

• rozmów z uczniem.
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Tematyka zajęć dla klas VII 

1. Moje uzdolnienia i predyspozycje.

2. Określenie własnych zainteresowań.

3. Praca w grupie jako przykład kompetencji kluczowej.

4. Mój plan edukacyjno-zawodowy z uwzględnieniem własnych zasobów.

5. Co jest dla mnie ważne – moja hierarchia wartości.

6. Cechy osobowości. Jaki mam temperament?

7. Asertywność - akceptacja siebie i innych.

8. Moje mocne i słabe strony.

9. Ja w oczach innych.

10. Predyspozycje zawodowe.

11. Motywacja. Znaczenie nauki dla planowania kariery zawodowej.

12. Marzenia do spełnienia.

13. Źródła stresu, techniki relaksacyjne.

14. Przygotowanie do zmian w życiu człowieka w kontekście planowania kariery.

15. Świat zawodów.

16. Kwalifikacje i kompetencje na rynku pracy cz.1.

17. Kwalifikacje i kompetencje na rynku pracy cz.2.

18. Jak zaplanować przyszłość edukacyjno - zawodową?
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Tematyka zajęć dla klas VIII

1. System edukacji w Polsce. Rozpoznajemy możliwe ścieżki kształcenia.

2. Ja na obecnym rynku pracy.

3. Jak zapanować przyszłość edukacyjno-zawodową.

4. Zawody przyszłości.

5. Świat zawodów.

6. Charakterystyka poszczególnych zawodów.

7. Planuj sprytnie, czyli bądź S.M.A.R.T.

8. Autoprezentacja, czyli sztuka przedstawiania siebie.

9. Predyspozycje zawodowe.

10. Rynek pracy.

11. Kwalifikacje i kompetencje na rynku pracy.

12. Kompetencje na rynku pracy - oczekiwania pracodawców.

13. Wolontariat wstępem do kariery.

14. Znaczenie pracy w życiu człowieka.

15. Moja przyszłość.

16. Źródła informacji o dalszym kształceniu.

17. Rynek edukacyjny i uczenie się przez cale życie.

18. Dokumenty aplikacyjne
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