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Program realizacji  

doradztwa zawodowego,  

uwzględniający wewnątrzszkolny system 

doradztwa zawodowego 

 

w Zespole Szkół nr 2 w Sosnowcu 

 

w roku szkolnym 2020/2021 

 

 

 

 

 

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych przez 

szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do wyboru dalszej drogi kształcenia. System ten 

określa rolę i zadania osób odpowiedzialnych w ramach rocznego planu działań, czas i miejsce 

realizacji zadań, oczekiwane efekty, metody pracy. WSDZ jest częścią planu profilaktyczno - 

wychowawczego szkoły i jest włączony do Statutu szkoły. Adresatami projektu są uczniowie, ich 

rodzice, nauczyciele oraz instytucje wspomagające proces doradczy. Uczeń przygotowany do 

podjęcia decyzji edukacyjnej i zawodowej to taki, który zna swoje zainteresowania i predyspozycje, 

potrafi dokonać samooceny i ma plany na przyszłość.  
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Najważniejsze założenia związane z realizacją WSDZ w szkole zawarte są w dokumentach: 

* Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r.- Prawo oświatowe, (Dz.U. 2019 poz. 1148) ze 

zmianami 

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie 

ramowych planów nauczania dla publicznych szkół, (Dz.U. 2019 poz. 639). 

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie 

zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach, (Dz.U. poz.1591). 

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie 

doradztwa zawodowego, (Dz.U. 2019 poz. 325) 

 

Założenia ogólne programu  

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego zakłada, że:   

• wybór zawodu jest procesem będącym sekwencją decyzji podejmowanych na przestrzeni 

wielu lat życia,  

• na wybór zawodu składają się: wiedza na temat siebie, wiedza na temat zawodów, ścieżek 

edukacyjnych i rynku pracy,   

• na wybór zawodu wpływają głównie cechy osobowościowe jednostki (temperament, 

charakter, zdolności), zainteresowania, umiejętności, doświadczenia, wyznawane wartości, 

czynniki emocjonalne, zdrowotne, a także wpływ otoczenia i aktywność własna,   

• działania w ramach WSDZ muszą być systematyczne, zaplanowane i realizowane wg 

harmonogramu pracy szkoły,   

• WSDZ obejmuje pracę z uczniami, rodzicami i nauczycielami,   

• WSDZ ma charakter planowych działań ogółu nauczycieli i koordynowany jest przez szkolnego 

doradcę zawodowego, dzięki czemu wszelkie działania szkoły mają spójny charakter.  

 

Cele programu WSDZ 

 Celem programu jest przygotowanie uczniów do trafnego wyboru drogi dalszego kształcenia i 

zawodu. Cel główny wykazuje konieczność kształcenia u uczniów konkretnych umiejętności 

niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w różnych rolach zawodowych i społecznych. Jest 

zobowiązaniem całej społeczności szkolnej do systematycznych oddziaływań wychowawczo – 

doradczych.  
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Treści programowe preorientacji, orientacji zawodowej i doradztwa 

zawodowego do realizacji w roku szkolnym 2020/ 2021 

L.p Treści programowe 
 

Odpowiedzialni Termin 
realizacji 

 
MODUŁ I - POZNANIE SIEBIE 

 

1.  - uczeń określa, co lubi robić 
- podaje przykłady różnych 
zainteresowań 
- określa, co robi dobrze; 
- podejmuje działania i opisuje, co z nich 
wyniknęło dla niego i dla innych 

nauczyciele 
przedszkola/wychowawcy 

Cały rok 

 
 
 
2. 

 
- opisywanie swoich zainteresowań i 
określanie sposobu ich rozwijania;   
- prezentowanie swoich zainteresowań, 
podawanie przykładów różnorodnych 
zainteresowań ludzi;  
- określanie swoich mocnych stron w 
różnych obszarach;  
 - podejmowanie działań w sytuacjach 
zadaniowych i opisywanie efektów tych 
działań. 

 
Wychowawcy klas  
I – III, nauczyciele uczący w 
klasach I –III, nauczyciele 
biblioteki, świetlicy. 

 
 
 
Cały rok 

3. - określanie własnych zainteresowań, 
uzdolnień oraz kompetencje;  
-  wskazywanie swoich mocnych stron 
oraz możliwości ich wykorzystania w 
różnych dziedzinach życia;   
- podejmowanie działań w sytuacjach 
zadaniowych, ocenianie ich i 
formułowanie wniosków na przyszłość;  
- prezentowanie swoich zainteresowań i 
uzdolnień w celu zaciekawienia 
odbiorców. 

Wychowawcy i nauczyciele 
uczący w klasach IV – VI, 
nauczyciele biblioteki,  
pedagodzy szkolni, doradca 
zawodowy. 

Cały rok 

4. - określanie wpływu stanu zdrowia na 
wykonywanie zadań zawodowych;  
-  rozpoznawanie własnych zasobów 
(zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, 
kompetencje, predyspozycje zawodowe);  
-  dokonywanie syntezy przydatnych w 
planowaniu ścieżki edukacyjno-
zawodowej informacji o sobie 
wynikających z autoanalizy, ocen innych 
osób oraz innych źródeł;  
- rozpoznawanie własnych możliwości i 
ograniczeń  w odniesieniu do planów 
edukacyjno –zawodowych, w zakresie 
wykonywania zadań zawodowych i 
uwzględnianie ich w planowaniu ścieżki 
edukacyjno-zawodowej;  
-  określanie aspiracji i potrzeb w zakresie 
własnego rozwoju i możliwe sposoby ich 

Doradca zawodowy, 
wychowawcy klas VII – VIII, 
nauczyciele uczący, pedagodzy, 
higienistka szkolna, rodzice 

Cały rok 
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realizacji; 
-  określanie własnej hierarchii wartości i 
potrzeb. 

 
MODUŁ II - ŚWIAT ZAWODÓW I RYNEK PRACY 

 

1.  -odgrywa różne role zawodowe w 
zabawie; 
-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; 
-wskazuje zawody zaangażowane w 
powstawanie produktów codziennego 
użytku oraz w zdarzenia, w których 
dziecko uczestniczy, takie jak wyjście na 
zakupy, koncert, pocztę; 
-podejmuje próby posługiwania się 
przyborami i narzędziami zgodnie z ich 
przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i 
niekonwencjonalny; 
-opowiada o sobie w grupie rówieśni 

nauczyciele 
przedszkola/wychowawcy 

Cały rok 

 
 
2. 

- odgrywanie różnych ról zawodowych w 
zabawie;  
-  poznawanie zawodów, jakie wykonują 
osoby w bliższym i dalszym otoczeniu 
oraz opisywanie, na czym polega praca w 
tych zawodach;  
-  poznawanie pojęcia pracy jej znaczenia 
w życiu człowieka;  
- poznanie roli zdolności i zainteresowań 
w wykonywaniu danego zawodu;  
-  posługiwanie się przyborami i 
narzędziami zgodnie z ich 
przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i 
niekonwencjonalny. 
 

Wychowawcy klas I – III, doradca 
zawodowy, nauczyciele świetlicy 
i biblioteki 

Cały rok 

3. - poznawanie różnych grup zawodów i  
przykładów zawodów 
charakterystycznych dla poszczególnych 
grup; ścieżek ich uzyskiwania oraz 
podstawowej specyfiki pracy w 
zawodach;  
- określanie, czym jest praca i jakie ma 
znaczenie w życiu człowieka;  
- poznawanie czynników wpływających 
na wybory zawodowe;  
-  posługiwanie się przyborami i 
narzędziami zgodnie z ich 
przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i 
niekonwencjonalny;  
- poznawanie i wyjaśnianie roli pieniądza 
we współczesnym świecie i jego związku 
z pracą. 

Wychowawcy klas IV – VI, 
nauczyciele matematyki, 
techniki i plastyki, nauczyciel 
informatyki, nauczyciel świetlicy, 
bibliotekarz 

Cały rok 
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4. - wyszukiwanie i analizowanie informacji 
na temat zawodów;   
- charakteryzowanie wybranych 
zawodów, wymaganych kwalifikacji  oraz 
możliwości ich uzyskiwania;  
- porównywanie własnych zasobów i 
preferencji z wymaganiami rynku pracy i 
oczekiwaniami pracodawców; - 
poznawanie trendów zachodzących na 
współczesnym rynku pracy, z 
uwzględnieniem uwarunkowań 
regionalnych i lokalnych;  
-  znaczenie pracy i jej doświadczania w 
życiu człowieka; pozytywne i negatywne 
aspekty pracy 
-  wartości związane z pracą i etyką 
zawodową;  
-  autoprezentacja. 

Doradca zawodowy, 
wychowawcy klas VII – VIII, 
nauczyciele uczący, rodzice 

Cały rok 

 
MODUŁ III - RYNEK EDUKACYJNY I UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE 

 

1.  -dziecko nazywa etapy edukacji (bez 
konieczności zachowania kolejności 
chronologicznej); 
-nazywa czynności, których lubi się uczyć. 

nauczyciele 
przedszkola/wychowawcy 

Cały rok 

 
 
2. 

- uzasadnianie potrzeby uczenia się i 
zdobywania nowych umiejętności;  
-  wskazywanie treści, których lubi się 
uczyć;  
-  poznanie różnych źródeł wiedzy i 
podejmowanie prób korzystania z nich. 
 

Wychowawcy klas I - III  
 
Cały rok 

3. - wskazywanie różnych sposobów 
zdobywania wiedzy,  omawianie swojego 
indywidualnego sposobu nauki;  
- wskazywanie przedmiotów szkolnych, 
których lubi się uczyć;  
- samodzielne zdobywanie informacji i 
korzystanie z różnych źródeł wiedzy. 
 

Wychowawcy i nauczyciele 
uczący w kl. IV – VI 

Cały rok 

4. - analiza ofert szkół ponadpodstawowych 
i szkół wyższych pod względem 
możliwości dalszego kształcenia, z 
wykorzystaniem  dostępnych źródeł 
informacji;  
- poznanie analiza kryteriów 
rekrutacyjnych do wybranych szkół w 
kontekście rozpoznania własnych 
zasobów;  
-  poznanie struktury systemu edukacji 
formalnej oraz możliwości edukacji 
pozaformalnej i nieformalnej;  
- określanie znaczenie uczenia się przez 
całe życie 
 

Doradca zawodowy, 
wychowawcy klas VII - VIII , 
nauczyciel informatyki, rodzice 

Cały rok, 
wrzesień 
2019 
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MODUŁ IV - PLANOWANIE WŁASNEGO ROZWOJU I PODEJMOWANIE DECYZJI EDUKACYJNO-
ZAWODOWYCH 

 

1.  -opowiada, kim chciałoby zostać; 
-na miarę swoich możliwości planuje 
własne działania lub działania grupy 
rówieśniczej przez wskazanie 
pojedynczych czynności i zadań 
niezbędnych do realizacji celu; 
-podejmuje próby decydowania w 
ważnych dla niego sprawach, 
indywidualnie i w ramach działań grupy 
rówieśniczej. 

nauczyciele 
przedszkola/wychowawcy 

Cały rok 

 
 
 
2. 

 
 
 
- opowiadanie, kim chciałby zostać i co 
chciałby robić;  
- planowanie swoich działań   
niezbędnych do realizacji celu;  
- dokonywanie prób samodzielnego  
podejmowania decyzji w sprawach 
związanych bezpośrednio z jego osobą. 

 
 
 
Wychowawcy klas I –III, 
nauczyciele uczący, doradca 
zawodowy 

 
 
 
Cały rok 

3. - określanie swoich planów edukacyjno-
zawodowych; planowanie działań 
prowadzących do realizacji celu; 
- próby samodzielnego podejmowania 
decyzji w sprawach związanych 
bezpośrednio lub pośrednio z jego 
osobą. 

Wychowawcy klas IV – VI, 
doradca zawodowy, nauczyciele 
uczący 

Cały rok 

4. - dokonywanie wyboru dalszej ścieżki 
edukacyjno-zawodowej samodzielnie 
lub przy wsparciu doradczym;  
- określanie celów i planów edukacyjno-
zawodowych, z uwzględnieniem 
własnych zasobów;  
- wskazywanie osób i instytucji 
wspomagających planowanie ścieżki 
edukacyjno - zawodowej;  
- planowanie ścieżki edukacyjno-
zawodowej, z uwzględnieniem 
konsekwencji podjętych wyborów. 

Wychowawcy klas VII – VIII, 
doradca zawodowy, pedagodzy 
szkolni, rodzice 

Cały rok,  
II półrocze 
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Harmonogram zajęć dla klas VII – VIII 

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 
 

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 
 

Cele szczegółowe  

Uczniowie:   

• rozwijają umiejętności pracy zespołowej (komunikatywność, zaangażowanie) oraz 
kształtowania właściwych relacji społecznych,  

• wiedzą jak rozwijać swoje zainteresowania, pasje i talenty, 

• posiadają informacje o zawodach, ofercie edukacyjnej i rynku pracy, wymaganiach do 
wykonywania konkretnego zawodu, przeciwwskazaniach zdrowotnych,  
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• potrafią podejmować decyzje w oparciu o wiedzę o swoich zasobach.  

• znają swój potencjał edukacyjny, psychologiczny (predyspozycje, mocne strony i 
ograniczenia, zainteresowania, uzdolnienia) 

• rozwijają swoje umiejętności i zainteresowania, wiedzą, jak się uczyć 

•  prezentują postawę szacunku do pracy 

•  znają czynniki trafnego wyboru szkoły i zawodu 

• są przygotowani na wyzwania współczesnego świata (gotowość do zmian) 

Ponadto uczeń klasy ósmej: 

• zna zasady systemu kształcenia w Polsce oraz ofertę edukacyjną szkół ponadpodstawowych 

•  zna zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych 

•  zna źródła informacji edukacyjnych i zawodoznawczych, ma dostęp do tych informacji 

Nauczyciele:   

• potrafią diagnozować potrzeby i zasoby uczniów,  

• rozwijają talenty, zainteresowania, zdolności, predyspozycje uczniów, 

• wspierają rodziców w procesie doradczym, udzielają informacji, kierują do specjalistów,   

• realizują tematykę zawodoznawczą metodami aktywnymi, zgodnie z zaleceniami 

• znają ścieżki edukacyjne, ofertę szkół, zasady rekrutacji, 

• włączają partnerów w proces orientacji i doradztwa zawodowego w szkole. 

Rodzice:   

• znają mocne i słabe strony swojego dziecka, 

• są zaangażowani i przygotowani do pełnienia roli „pierwszych doradców”, 

• znają czynniki ważne przy wyborze szkoły i zawodu, 

• znają ścieżki edukacyjne, ofertę szkół, zasady rekrutacji, 

• wiedzą, gdzie szukać pomocy dla swoich dzieci, 

• angażują się w pracę doradczą szkoły. 

Funkcjonowanie WSDZ w Szkole Podstawowej  

Za realizację WSDZ odpowiada dyrektor szkoły, doradca zawodowy, pedagog, psycholog szkolny, 

bibliotekarz, nauczyciele przedmiotowi, wychowawcy i inne osoby wspomagające działania doradcze. 

Wspólne planowanie działań systemowych przez specjalistów i nauczycieli pozwoli podzielić się 

poszczególnymi zadaniami adekwatnie do posiadanej przez nich wiedzy, doświadczeń, kompetencji, 

profilu wykształcenia, wykładanych treści i realizowanej podstawy programowej. Treści z zakresu 

doradztwa zawodowego są realizowane w szkole w ciągu roku szkolnego, zgodnie z harmonogramem 

działań WSDZ. 
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Doradca zawodowy, pedagog - diagnozują potrzeby oraz możliwości uczniów, udzielają 

indywidualnych porad i konsultacji w zakresie rozpoznawania mocnych stron oraz podejmowania 

decyzji edukacyjnych, w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych prowadzą zajęcia 

rozwijające umiejętności emocjonalno-społeczne oraz na temat technik uczenia się, radzenia sobie ze 

stresem i autoprezentacji, kierują uczniów do specjalistycznych placówek, wspierają uczniów 

wymagających pomocy psychologiczno – pedagogicznej w podejmowaniu decyzji związanych  

z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; pedagog bada losy absolwentów. 

Wychowawcy na lekcjach wychowawczych -  prowadzą zajęcia na temat poznawania siebie  

i o tematyce zawodowej, uczą sposobów organizacji pracy własnej, wyznaczania celów. 

Na każdym przedmiocie nauczyciele realizują podstawę programową, odnosząc się do doradztwa 

zawodowego. 

Zadania  nauczycieli poszczególnych przedmiotów w odniesieniu do doradztwa zawodowego: 

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej uczą wyszukiwania informacji na temat edukacji i zawodów. 

Wdrażają do podejmowania obowiązków i rzetelnego ich wypełniania. Zapoznają z pojęciem pracy 

 i wynagrodzenia pieniężnego oraz sytuacji ekonomicznej rodziny. Przedstawiają znaczenie pracy  

w życiu człowieka, omawiają z dziećmi zawody ich najbliższych, prezentują charakterystykę pracy  

w różnych zawodach. Rozwijają zainteresowania, zapoznają ze sposobami powstawania różnych 

przedmiotów, uczą podstawowych umiejętności technicznych. 

Nauczyciele-wychowawcy świetlicy aranżują zabawy sprzyjające poznawaniu różnych zawodów. 

Nauczyciel zajęć komputerowych prowadzi naukę poszukiwania, selekcjonowania, porządkowania, 

gromadzenia i wykorzystywania informacji np. dotyczących oferty edukacyjnej szkół średnich, 

pomaga uczniom klas ósmych w logowaniu się do elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji 

szkół, wyjaśnia organizację pracy i przepisy bhp w pracy z komputerem, uczy komunikowania się  

z pomocą komputera i technologii informacyjnych, pokazuje sposoby wykorzystania technologii 

informacyjnych w różnych zawodach. Zapoznają z zawodami tester oprogramowania 

komputerowego, analityk systemowy, specjalista bezpieczeństwa IT, Webmaster, tyfloinformatyk, 

informatyk, administrator baz danych, programista. 

Nauczyciele języka polskiego omawiają charakter pracy w różnych zawodach, uczą tworzenia 

wypowiedzi: pisania życiorysu, podania, ogłoszenia, listu oficjalnego (dostosowywanie wypowiedzi do 

sytuacji). Kształtują umiejętność operowania słownictwem z kręgu: szkoła i nauka, środowisko 

społeczne. Wdrażają do samokształcenia i docierania do informacji za pomocą słowników, 

encyklopedii. Pokazują znaczenie komunikacji niewerbalnej w autoprezentacji. Zapoznają z zawodami 

nauczyciel j. polskiego, dziennikarz, spiker radiowy, korektor tekstu, redaktor wydawniczy, muzealnik, 

przewodnik miejski, archiwista, radca prawny, adwokat, prokurator, pedagog, logopeda, 

oligofrenopedagog, mediator sądowy. 

Nauczyciele matematyki uczą gromadzenia i porządkowania danych o edukacji i zawodach, 

odczytywania i interpretacji danych w tekstach, tablicach i wykresach. Kształtują umiejętność 

posługiwania się procentami, zapoznają z zawodami z dziedziny księgowości i rachunkowości. Uczą 

planowania czynności z wykorzystaniem kalendarza (wykonywanie obliczeń) oraz dzielenia zadań na 

etapy. Zapoznają z zawodami makler, architekt, doradca finansowy, demograf, inżynier okrętowy, 

inżynier transportu drogowego, underwriter. 

Nauczyciele języków obcych zapoznają z zasobem języka dotyczącym szkoły i pracy oraz cech 

charakteru i umiejętności. Prezentują uczniom filmy o zawodach w języku obcym. Uczą tworzenia 
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kilkuzdaniowych wypowiedzi na temat swoich umiejętności (prezentacja siebie). Zachęcają do pracy 

zespołowej metodą projektu. Zapoznają z zawodami tłumacz symultaniczny, lektor j. obcego, 

przewodnik miejski, rezydent biura turystycznego, stewart, pilot, specjalista ds. stosunków 

międzynarodowych. 

Nauczyciele przyrody/biologii omawiają stan zdrowia i choroby człowieka nawiązując do 

przeciwwskazań zdrowotnych w wybranych zawodach. Wykazują znaczenie odpoczynku w życiu 

człowieka, prawidłowych warunków nauki i pracy, zasad uczenia się. Wdrażają do planowania dnia i 

organizowania pracy własnej. Zapoznają z zawodami biolog, mikrobiolog, bioinformatyk, diagnosta 

laboratoryjny, dietetyk, fizjoterapeuta, weterynarz, ekolog, inżynier biomedyczny, farmaceuta. 

Nauczyciele chemii zapoznają z zawodami chemik, laborant, operator urządzeń chemicznych, 

technolog żywienia, biotechnolog, nanotechnolog, diagnosta laboratoryjny, farmaceuta, technik 

gospodarki odpadami, koordynator badań klinicznych. 

Nauczyciele geografii  zapoznają z zawodami kartograf, rezydent biura turystycznego, geolog, 

gemmolog, inżynier energetyki odnawialnej, oceanolog, meteorolog, przewodnik górski, steward, 

spedytor. 

Nauczyciele fizyki zapoznają z zawodami z dziedziny inżynierii, robotyki, elektryk, elektroenergetyk, 

inspektor nadzoru budowlanego, kierownik budowy, optyk.  

Nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie informują o siedzibie władz lokalnych uczniów oraz 

ich zakresie działań i sposobie powoływania. Wyjaśniają demokratyczny charakter państwa. 

Charakteryzują pojęcie samorządności, opisują zawody związane z polityką, dyplomacją, 

przedstawiają zawód historyka. Zapoznają ze znaczeniem społecznego podziału pracy, opisują grupy 

społeczno – zawodowe, ich role w społeczeństwie i na rynku pracy. Omawiają z uczniami problemy 

współczesnej Polski (m.in. bezrobocie). Zapoznają ze zjawiskiem emigracji politycznej i zarobkowej. 

Omawiają z uczniami funkcjonowanie przemysłu, warunki pracy w fabryce dawniej i dziś. Prezentują 

podstawowe cechy obecnego systemu gospodarczego. Zapoznają z zawodami archeolog, archiwista, 

konserwator dzieł sztuki, przewodnik miejski, muzealnik, kostiumograf, polityk, dziennikarz, 

koordynator projektów unijnych, prezenter telewizyjny, broker informacji, fundraiser. 

Nauczyciele wychowania fizycznego omawiając trening zdrowotny, pomagają opracować rozkład 

dnia ucznia, uwzględniając proporcje między pracą a wypoczynkiem, wysiłkiem umysłowym  

i fizycznym. 

Nauczyciele wychowania do życia w rodzinie prowadzą lekcje na temat ról społecznych i modeli 

życia. Zapoznają ze sposobem pracy instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny. Kształtują  

u uczniów poczucie odpowiedzialności za własny rozwój. 

Nauczyciele etyki przedstawiają znaczenie i wartość pracy w życiu człowieka, etykę zawodową, 

pomagają tworzyć uczniom ich własne systemy wartości. Pomagają poznać siebie, przyjąć 

odpowiedzialność za siebie. Przekazują wiedzę o znaczeniu praw i obowiązków, zasad i reguł 

postępowania. 

Nauczyciel muzyki zapoznaje uczniów z zawodami związanymi z muzyką, przekazuje wiedzę  

o tworzeniu instrumentów, uczy gry na instrumentach. 

Nauczyciel plastyki zapoznaje z zawodami z dziedziny kultury. Uczy korzystania z przekazów 

medialnych oraz wykorzystywania ich wytworów. Zapoznają z zawodami grafik, ilustrator, Web 

designer, arteterapeuta, konserwator dzieł sztuki, scenarzysta, kostiumograf. 
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Nauczyciel techniki opisuje funkcje urządzeń technicznych, omawia kolejność działań 

technologicznych, organizacje miejsca pracy i szacowanie czasu jej trwania. Uczy posługiwania się 

narzędziami w pracach ręcznych. 

Nauczyciele bibliotekarze prenumerują czasopisma związane z edukacją oraz literaturę z zakresu 

doradztwa zawodowego, udostępniają ulotki o szkołach. 

Ponadto nauczyciele prowadzą zajęcia pozalekcyjne i koła zainteresowań umożliwiające uczniom 

rozwijanie swoich zdolności i umiejętności. 

Formy pracy adresowane do uczniów, rodziców, nauczycieli:   

• badanie zapotrzebowania na działania doradcze prowadzone w szkole (wywiad, 

kwestionariusz ankiety)   

• zajęcia grupowe służące rozbudzeniu świadomości konieczności planowania własnego 

rozwoju i kariery zawodowej, umożliwiające poznanie siebie i swoich predyspozycji 

zawodowych, także dla uczniów wymagających pomocy psychologiczno - pedagogiczej    

• udostępnianie informacji o zawodach, szkołach (oferta edukacyjna, warunki rekrutacji) 

• spotkania z przedstawicielami różnych zawodów i szkół ponadpodstawowych 

• udzielanie indywidualnych porad uczniom  

• organizowanie wycieczek zawodoznawczych 

• koła zainteresowań 

• udział w dniach otwartych szkół ponadpodstawowych 

• tablica informacyjna na temat oferty edukacyjnej i zasad rekrutacji 

• informacja na stronie internetowej szkoły: Folder Doradztwo Zawodowe 

Metody w poradnictwie grupowym:   

• aktywizujące problemowe - burza mózgów, dyskusja  

• metoda dramy - inscenizacje i odgrywanie ról   

• metody testowe (kwestionariusze, ankiety, testy)  

• metody audiowizualne - filmy edukacyjne, zasoby Internetu, programy multimedialne, 

prezentacje multimedialne   

• treningi umiejętności społecznych, mini wykłady, pogadanki  

• techniki plastyczne, wzmacniające myślenie krytyczne, gry i zabawy 

Sieć współpracy 

Realizacja programu WSDZ przewiduje współpracuję szkoły z następującymi podmiotami: 

- poradnie psychologiczno – pedagogiczne 

- poradnie specjalistyczne 
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- placówki doskonalenia nauczycieli 

- sieć współpracy doradców zawodowych 

- Powiatowy Urząd Pracy, Centrum Informacji Zawodowej,  

- placówki kształcenia ustawicznego 

- ośrodki doskonalenia zawodowego 

- instytucje rynku pracy 

- szkoły ponadpodstawowe 

 Efekty wynikające z wdrożenia WSDZ w szkole   

• kształtowanie aktywności zawodowej uczniów  

• pomoc rodzicom i opiekunom w kształtowaniu określonych postaw i zachowań związanych z 

planowaniem kariery zawodowej ich dzieci   

• dostęp do informacji zawodowej dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców   

• świadome, trafniejsze decyzje edukacyjne i zawodowe 

• zrozumienie mechanizmów rynku pracy 

• świadome planowanie swoich działań 

• świadomość ponoszenia konsekwencji złych decyzji 

• zrozumienie roli kształcenia ustawicznego 

• wspieranie motywacji wewnętrznej 

 

 

 

 

Jolanta Czapla 

doradca zawodowy 


