
str. 1 

 

 

Program realizacji zajęć  

 

z zakresu doradztwa zawodowego 

 

w klasach VII i VIII  

 

Zespołu Szkół nr 2 w Sosnowcu 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała:  

Jolanta Czapla 



str. 2 

 

1. Wprowadzenie  
 
Zgodnie z art. 292 ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – 
Prawo oświatowe1 w roku szkolnym 2019/2020 zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego,  
o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 7 Ustawy – Prawo oświatowe, są realizowane w oparciu  
o program przygotowany przez nauczyciela realizującego te zajęcia i dopuszczony do użytku 
przez dyrektora szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.  
 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2019r. program 
zawiera treści dotyczące informacji o zawodach, kwalifikacjach i stanowiskach pracy oraz 
możliwościach uzyskania kwalifikacji zgodnych z potrzebami rynku pracy i predyspozycjami 
zawodowymi – a zatem informacje edukacyjno-zawodowe, informacje dotyczące rynku pracy  
i informacje dotyczące samopoznania.  
 
2. Cele programu  
Celem doradztwa zawodowego w klasie 7 i 8 szkoły podstawowej jest przygotowanie uczniów 
do odpowiedzialnego planowania ścieżki swojej kariery i trafnego podejmowania decyzji 
dotyczących wyboru kierunku dalszej nauki przy wsparciu doradcy zawodowego.   
 
3. Cele ogólne programu:  
• poznawanie samego siebie;  
• analiza informacji na temat systemu edukacji i rynku pracy;  
• poszerzanie: wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych;  
• kształtowanie gotowości do wejścia na rynek pracy;  
• rozwijanie umiejętności uczenia się przez całe życie. 
 
4. CELE SZCZEGÓŁOWE W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH: 
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 
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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. 
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. 
 
5. Metody pracy:  
• ankieta,  
• autoprezentacja,  

• analiza przypadku 
• burza mózgów,  
• ćwiczenia grupowe,  
• dyskusja problemowa,  
• kwestionariusz,  

• lekcja odwrócona,  
• mini-wykład,  
• ocena pracy grupowej,  
• plakat,  
• rozwiązywanie problemów,  
• skojarzenia,  
• wirujące plakaty,  
• odwrócony cel.  
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MOGĘ – CHCĘ – POTRZEBA  
Program został przygotowany w oparciu o model „mogę – chcę – potrzeba”. Pierwsza grupa 
zajęć należących do kategorii „mogę” zawiera informacje o umiejętnościach, uzdolnieniach  
i talentach ucznia, druga część – zatytułowana „chcę” – daje wiedzę o pragnieniach, 
zainteresowaniach, planach i marzeniach młodzieży. Ostatnią składową programu stanowią 
zajęcia ukierunkowane na to, czego uczniom „potrzeba”, ich ramach przewidziane zostały 
ćwiczenia dotyczące rynku pracy, uwarunkowań społeczno-ekonomicznych, trendów w polityce 
zatrudnienia. Zakres treści w programie odpowiada potrzebom i możliwościom uczniów szkoły 
podstawowej. W proponowanych scenariuszach do tych zajęć dużo miejsca poświęcono pracy  
w grupie, gdyż jest to jedna z najbardziej poszukiwanych przez pracodawców kompetencji.  
 
6. Opis zakładanych efektów 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.  
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Metody pomiaru osiągnięć ucznia  
Do pomiaru osiągnięć uczniów wykorzystane zostaną:  
• pytania ewaluacyjne stawiane uczniom na zakończenie zajęć,  
• indywidualne portfolio ucznia zawierające wymierne efekty jego pracy gromadzone 
sukcesywnie przez cały okres realizacji programu.  
 
Tematy zajęć  
 
klasa 7 
 

 
Temat zajęć 
 

 
Czas przeznaczony na realizację 

 
1. Wszyscy jesteśmy zdolni!  
 

45 minut 

 
2. Praca w grupie jako przykład kompetencji 
kluczowej.  
 

45 minut 

 
3. Umiejętności a zawód.  
 

45 minut 

 
4. Moje umiejętności.  
 

45 minut 

 
5. Czym się interesuję?  
 

45 minut 

 
6. Jak zaplanować przyszłość   edukacyjno-
zawodową?  
 

45 minut 

 
7. Moja przyszłość edukacyjno-zawodowa.  
 

45 minut 

 
8. Zawody w moim najbliższym otoczeniu. 
 

45 minut 

 
9. Od elektryka do kierownika. 
 

45 minut 

 
10. Kompetencje na rynku pracy. 

45 minut 
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klasa 8 
 

 
Temat zajęć 

 
Czas przeznaczony na realizację 

 
1. Cele edukacyjne i zawodowe. Poznanie ścieżek 
realizacji planów zawodowych 
 

 
45 minut 

 
2.  Ja na obecnym rynku pracy. 
 

 
45 minut 

 
3. Dokumenty aplikacyjne. 
 

 
45 minut 

 
4. Autoprezentacja, rozmowa kwalifikacyjna. 

 

 
45 minut 

 

5. System edukacyjny w Polsce. 

 
 
45 minut 

 

6. Współczesny rynek pracy 

 

 
 
45 minut 

 

7. Alternatywne drogi dojścia do zawodu. 

 
 
45 minut 

 
8. Oferta edukacyjna szkół ponadpodstawowych. 
 

 
45 minut 

 
9. Praca jako wartość. 
 

 
45 minut 

 
10. Zawody przyszłości 
 

 
45 minut 

 


