


MODUŁ VIII

PREORIENTACJA W PRZEDSZKOLU

I ORIENTACJA ZAWODOWA 

W KLASACH I-III, IV-VI 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ



Cel ogólny

Przygotowanie uczestników do wspierania 
działań przedszkoli i szkół w zakresie 
preorientacji i orientacji zawodowej.

Cele szczegółowe. Uczestnik:
1) wskazuje na czym polega preorientacja w przedszkolu i orientacja

zawodowa w szkole;
2) analizuje cele preorientacji zawodowej w przedszkolu i orientacji zawodowej

w szkole podstawowej;
3) podeje trści wspólne podstawy programowej w klasach I-III i IV-VI

oraz celów orientacji zawodowej;
4) wymienia metody i przykładowe działania, które mogą być wykorzystywane

podczas realizacji preorientacji i orientacji zawodowej.



Zajęcia trwać będą 120 minut, a uczestnicy zgłębiać 
będą cechy preorientacji i orientacji zawodowej, 
cele oraz sposoby ich osiągania.

Zajęcia nawiązywać będą do wybranych fragmentów 
podstawy programowej wychowania przedszkolnego 

oraz kształcenia ogólnego.

Uczestnicy będą mieli możliwość poznania przykła-
dowych programów preorientacji i orientacji zawo-
dowej, a także internetowych zasobów metodycznych.



Treści

Preorientacja zawodowa w przedszkolu –
na czym to polega?
Orientacja zawodowa – definicja i cele.
Orientacja zawodowa a podstawa programowa.
Preorientacja zawodowa i orientacja zawodowa

w praktyce.



Preorientacja zawodowa:

ogół działań o charakterze wychowawczym, 
podejmowanych przez nauczycieli i rodziców, 
ukierunkowanych na zbliżanie dzieci w wieku 
przedszkolnym do środowiska pracy.

Załącznik 12



Orientacja zawodowa:

ogół działań o charakterze dydaktyczno-wychowaw-
czym, ukierunkowanych na kształtowanie u uczniów 
klas I-VI szkoły podstawowej pozytywnej i proaktyw-
nej postawy wobec pracy i edukacji poprzez pozna-
wanie i rozwijanie własnych zasobów oraz nabywa-
nie wiedzy na temat zawodów i rynku pracy.
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Preorientacja zawodowa, orientacja 
zawodowa w praktyce

● scenariusz zajęć z preorientacji zawodowej z wycho-
wankami przedszkola
Przewodnik po zawodach

● scenariusz zajęć z orientacji zawodowej z uczniami 
klas I-III szkoły podstawowej
Kto buduje dom?

● scenariusz zajęć z orientacji zawodowej z uczniami 
klas IV-VI szkoły podstawowej
Kucharz, kelner dwa bratanki, czyli o podobieństwie zawodów

●Załącznik 15                  Załącznik 16



Koperta autorefleksji

Preorientacja i orientacja zawodowa,
to fundament do...



Zasoby

1. Zestaw przykładowych programów preorientacji 
zawodowej, orientacji zawodowej oraz doradztwa 
zawodowego dla systemu oświaty - produkt projektu 
„Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe
dla dzieci, młodzieży i dorosłych”.

2. Podstawa programowa kształcenia ogólnego
dla szkoły podstawowej; źródło: kliknij tutaj.

http://edukacjawczesnoszkolna.edu.pl/wp-content/uploads/2017/02/podstawa_programowa_2017_sp_edukacjawczesnoszkolnaedupl.pdf

