


MODUŁ IX

DORADZTWO ZAWODOWE 

DLA KLAS VII-VIII SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ I SZKÓŁ 

PONADPODSTAWOWYCH



Cel ogólny

Przygotowanie uczestników do wspierania 
szkół podstawowych (klasy VII/VIII)

oraz ponadpodstawowych w zakresie 
realizacji doradztwa zawodowego.

Cele szczegółowe. Uczestnik:
1) identyfikuje cele doradztwa zawodowego w klasach VII/VIII SP oraz w szkołach

ponadpodstawowych;
2) analizuje programy doradztwa zawodowego;
3) analizuje obszary doradztwa zawodowego istotne z punktu widzenia wyboru

szkoły ponadpodstawowej;
4) sporządza propozycje tematów zajęć edukacyjnych w zakresie doradztwa

zawodowego dla SP, BS, T, LO.



Zajęcia trwać będą 90 minut, a uczestnicy będą zaj-
mować się celami doradztwa zawodowego, progra-
mami i wybranymi tematami zajęć edukacyjnych.

Zajęcia koncentrować się będą wokół, tworzonych 
podczas szkolenia, list/wykazów tematów zajęć z za-
kresu doradztwa zawodowego różnych typów szkół.

Ważnym elementem zajęć będzie, niejako przy oka-
zji, poznawanie różnych możliwości organizacyj-
nych i ujmowania ich w planach szkół.



Treści

Cele doradztwa edukacyjno-zawodowego
w klasach VII/VIII SP oraz w szkołach ponadpod-
stawowych.

Programy w zakresie doradztwa dla SP - klas 
VII/VIII oraz szkół ponadpodstawowych BS, T, LO.

Tematy zajęć edukacyjnych, grupowych wynikają-
ce z ramowych planów nauczania.

Doradztwo zawodowe w klasach VII, VIII SP
oraz w szkołach ponadpodstawowych.
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Cele doradztwa zawodowego

Celem doradztwa zawodowego w szkole podstawowej jest 
przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego planowania 
kariery i podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych 
przy wsparciu doradczym uwzględniających

●poznawanie samego siebie,
●analizę informacji na temat systemu edukacji i rynku pracy oraz
●poszerzanie własnej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 
ukierunkowanych na:

•kontynuowanie kształcenia i kształtowanie gotowości do wejścia i 
funkcjonowania na rynku pracy oraz
•rozwijanie umiejętności uczenia się przez całe życie i rozbudzanie motywacji 
do uczestnictwa w całożyciowym poradnictwie kariery.



Cele doradztwa zawodowego

Celem doradztwa zawodowego w szkołach ponadpodsta-
wowych (BS, T i LO) jest przygotowanie uczniów do świa-
domego i samodzielnego planowania kariery oraz podejmo-
wania i zmian decyzji edukacyjno-zawodowych uwzględ-
niających

●pogłębianie poznawania samego siebie,
●analizę informacji na temat rynku pracy i systemu edukacji oraz
●własnej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych ukierunkowanych 
na:

•kontynuowanie kształcenia lub wejście i efektywne, samodzielne 
funkcjonowanie na rynku pracy i mobilność zawodową oraz
•uczenie się przez całe życie i uczestnictwo w całożyciowym poradnictwie 
kariery.



Programy doradztwa zawodowego

a) program zajęć klas VII-VIII SP,

b) program zajęć T,

c) program zajęć BS,

d) program zajęć LO.



Tematy zajęć edukacyjnych
z doradztwa zawodowego

Karty ćwiczeń:
Propozycje tematów zajęć grupowych

opracowane scenariusze w ramach projektu „Efektywne doradz-
two edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych” 
stanowią doskonałą bazę do prowadzenia zajęć wynikających
z ramowych planów oraz zajęć prowadzonych w ramach WSDZ 
przez specjalistów oraz nauczycieli, wychowawców i są one 
adresowane do różnych grup odbiorców.



Mapa mentalna

Doradztwo zawodowe w szkole podstawowej w klasach VII/VIII 
oraz w szkołach ponadpodstawowych.


