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I WSTĘP 

 Wybór drogi kształcenia i przyszłego zawodu jest szczególnie złożony ze względu na 

specyficzną sytuację wciąż zmieniającego się rynku pracy. Młody wiek powoduje, iż trudno 

podjąć dojrzałą decyzję o przyszłości ze względu na ryzyko, jakie ona za sobą niesie. Nie 

powinien być to wybór przypadkowy, gdyż od niego w znacznym stopniu zależą przyszłe losy 

człowieka. Wymaga wielu przemyśleń i uwzględnienia różnorodnych czynników 

wpływających na powodzenie tego ważnego aspektu życia młodzieży.  Niedostosowany rynek 

pracy do zasobów ludzkich w naszym kraju, niekorzystne czynniki wynikające 

 z warunków demograficznych, coroczny „wypływ” coraz większej ilości nowych 

absolwentów, nieproporcjonalny do liczby tworzonych lub zwalnianych miejsc pracy 

powoduje, że wskaźnik bezrobocia wśród młodych ludzi jest wciąż bardzo duży. Poza tym 

coraz trudniej jest właściwe ukierunkować swój rozwój zawodowy, aby adekwatnie ulokować 

się na rynku pracy. Z pewnością nie wystarczy już tutaj czysta edukacja tzn. zdobycie tylko 

umiejętności zawodowych. Iluż to uczniów już wykształciliśmy, którzy dobrzy w swojej 

dziedzinie nie wiedzą prawie nic na temat tego, jak przełożyć swoje zdolności na wybór 

odpowiedniego zawodu i znalezienie dobrej pracy. Jak wielu z nich traci swoje życiowe 

szanse przez złe wybory, nietrafne decyzje i brak umiejętności wejścia i utrzymania się na 

rynku pracy?  W tej sytuacji pomoc doradców zawodowych lub innych osób zajmujących się 

doradztwem zawodowym powinna być dostępna na każdym etapie życia człowieka. Coraz 

częściej, bowiem będzie on zmuszony wielokrotnie zmieniać zawód, uzupełniać kwalifikacje 

oraz poszukiwać pracy. Ciągłe podnoszenie kwalifikacji i ich zmiana stają się czynnikami na 

trwale wpisanymi w życiorys zawodowy każdego pracownika. Stąd też ważnym elementem 

modernizacji systemu edukacji, w tym głównie systemu edukacji zawodowej, staje się 

wyposażenie uczniów w umiejętności przydatne w podejmowaniu racjonalnych decyzji 

dotyczących wyboru zawodu, które rzutować będą na dalszy przebieg kariery zawodowej 

młodego człowieka. 



II Cele programu: 

1. Kształtowanie umiejętności planowania dalszego rozwoju edukacyjno – zawodowego 

i kontynuacji nauki w szkołach ponadpodstawowych. 

2. Wyzwalanie własnej aktywności ucznia w kierunku samopoznania, odkrywanie 

zainteresowań, uzdolnień, rozpoznawanie swego usposobienia i temperamentu pod kątem 

predyspozycji do wykonywania różnych zawodów. 

3. Rozwijanie umiejętności samooceny. 

4.  Wskazanie na znaczenie stanu zdrowia i warunków psychofizycznych w związku                           

z wymaganiami konkretnego zawodu. 

5. Wyposażenie uczniów w wiedzę o interesujących ich zawodach, o czynnościach 

 i warunkach pracy dla konkretnego zawodu. 

6.  Kształtowanie umiejętności określania swoich celów życiowych, mocnych i słabych 

stron, sprawnego komunikowania, autoprezentacji. 

7. Wzmacnianie poczucia wartości przez wyłonienie pozytywnych stron osobowości. 

Rozwijanie świadomości mobilności zawodowej i pobudzenie aktywności  

do poszukiwania alternatywnych rozwiązań w różnych sytuacjach zawodowych   

 i życiowych. 

8. Kształtowanie właściwej postawy wobec pracy, np. poczucia odpowiedzialności, 

inicjatywy, punktualności itp. 

9. Poznanie form zatrudnienia (umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy-zlecenia). 

10. Rozwijanie umiejętności przygotowania i sprawnego pisania listu motywacyjnego, 

życiorysu zawodowego (CV), kwestionariusza osobowego, listu motywacyjnego. 

11.  Zdobycie umiejętności przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. 

12. Rozszerzenie zasobu informacji na temat sposobów poszukiwania pracy. 

13. Uwrażliwienie rodziców na konieczność udzielania wsparcia  i pomocy dzieciom 

podczas dokonywania wyborów edukacyjnych   i zawodowych. 

14. Zaznajomienie z aktualną sytuacją na rynku pracy. 



15. Zapoznanie uczniów ze strukturą szkolnictwa, wskazanie dróg dalszego kształcenia, 

przedstawienie warunków przyjęć do konkretnej szkoły. 

TREŚCI PROGRAMOWE Z ZAKRESU DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA KLAS I–

VI  SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

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

1. Poznanie siebie 

 Uczeń: 

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

-  prezentuje swoje zainteresowania wobec innych osób; 

-  podaje przykłady różnorodnych zainteresowań ludzi; 

- podaje przykłady swoich mocnych stron w różnych obszarach; 

-  podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i opisuje, co z nich wyniknęło dla niego i 

dla innych. 

2. Świat zawodów i rynek pracy 

Uczeń: 

-  odgrywa różne role zawodowe w zabawie; 

- podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w bliższym i dalszym otoczeniu oraz 

opisuje podstawową specyfikę pracy w wybranych zawodach; 

- opisuje, czym jest praca, i omawia jej znaczenie w życiu człowieka na wybranych 

przykładach; 

-  omawia znaczenie zaangażowania różnych zawodów w kształt otoczenia, w którym 

funkcjonuje; 

- opisuje rolę zdolności i zainteresowań w wykonywaniu danego zawodu; 

- 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: 

- uzasadnia potrzebę uczenia się i zdobywania nowych umiejętności; 

- wskazuje treści, których lubi się uczyć; 

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

4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych 

Uczeń: 

- opowiada, kim chciałby zostać i co chciałby robić; 

- planuje swoje działania lub działania grupy, wskazując na podstawowe czynności  

i zadania niezbędne do realizacji celu; 

- próbuje samodzielnie podejmować decyzje w sprawach związanych bezpośrednio  

z jego osobą. 

B. Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla klas IV–VI szkół podstawowych 

1. Poznawanie własnych zasobów 

            Uczeń: 

- określa własne zainteresowania i uzdolnienia oraz kompetencje; 

- wskazuje swoje mocne strony oraz możliwości ich wykorzystania w różnych dziedzinach 

życia; 

- podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i ocenia swoje działania, formułując wnioski 

na przyszłość; 

- prezentuje swoje zainteresowania i uzdolnienia wobec innych osób z zamiarem 

zaciekawienia odbiorców. 

 

 

 



2.  Świat zawodów i rynek pracy 

Uczeń: 

- wymienia różne grupy zawodów i podaje przykłady zawodów charakterystycznych dla 

poszczególnych grup, opisuje różne ścieżki ich uzyskiwania oraz podstawową specyfikę 

pracy w zawodach; 

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

-  podaje czynniki wpływające na wybory zawodowe; 

- posługuje się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób 

twórczy i niekonwencjonalny; 

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

3.  Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie 

Uczeń: 

- wskazuje różne sposoby zdobywania wiedzy, korzystając ze znanych mu przykładów, oraz 

omawia swój indywidualny sposób nauki; 

- wskazuje przedmioty szkolne, których lubi się uczyć; 

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

4.  Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych Uczeń: 

- opowiada o swoich planach edukacyjno-zawodowych; 

- planuje swoje działania lub działania grupy, wskazując szczegółowe czynności  

i zadania niezbędne do realizacji celu; 

- próbuje samodzielnie podejmować decyzje w sprawach związanych bezpośrednio lub 

pośrednio z jego osobą. 

 

TREŚCI PROGRAMOWE Z ZAKRESU DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA KLAS VII 

I VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 



1. Poznawanie własnych zasobów 

Uczeń: 

- określa wpływ stanu zdrowia na wykonywanie zadań zawodowych; 

- rozpoznaje własne zasoby (zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, kompetencje, 

predyspozycje zawodowe); 

- dokonuje syntezy przydatnych w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej informacji o 

sobie wynikających z autoanalizy, ocen innych osób oraz innych źródeł; - - rozpoznaje własne 

ograniczenia jako wyzwania w odniesieniu do planów edukacyjno-zawodowych; 

- rozpoznaje swoje możliwości i ograniczenia w zakresie wykonywania zadań zawodowych i 

uwzględnia je w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej; 

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

- określa własną hierarchię wartości i potrzeb. 

2.  Świat zawodów i rynek pracy 

Uczeń: 

- wyszukuje i analizuje informacje na temat zawodów oraz charakteryzuje wybrane zawody, 

uwzględniając kwalifikacje wyodrębnione w zawodach oraz możliwości ich uzyskiwania; 

- porównuje własne zasoby i preferencje z wymaganiami rynku pracy i oczekiwaniami 

pracodawców; 

- wyjaśnia zjawiska i trendy zachodzące na współczesnym rynku pracy,  

z uwzględnieniem regionalnego i lokalnego rynku pracy; 

- uzasadnia znaczenie pracy w życiu człowieka; 

- analizuje znaczenie i możliwości doświadczania pracy; 

- wskazuje wartości związane z pracą i etyką zawodową; 

- dokonuje autoprezentacji; 



- charakteryzuje instytucje wspomagające planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej, w tym 

instytucje rynku pracy. 

3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie 

Uczeń: 

- analizuje oferty szkół ponadpodstawowych i szkół wyższych pod względem możliwości 

dalszego kształcenia, korzystając z dostępnych źródeł informacji; 

- analizuje kryteria rekrutacyjne do szkół ponadpodstawowych w kontekście rozpoznania 

własnych zasobów; 

- charakteryzuje strukturę systemu edukacji formalnej oraz możliwości edukacji 

pozaformalnej i nieformalnej; 

- określa znaczenie uczenia się przez całe życie. 

4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych 

Uczeń: 

- dokonuje wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej samodzielnie lub przy wsparciu 

doradczym; 

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

- identyfikuje osoby i instytucje wspomagające planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej i 

wyjaśnia, w jakich sytuacjach korzystać z ich pomocy; 

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

III  Działania związane z realizacją doradztwa zawodowego; 

     a) tematyka  działań; 

POZNAWANIE WŁASNYCH ZASOBÓW 

1. Moje umiejętności – moje sukcesy 

2. Zdolności i uzdolnienia 

3. Moje portfolio i e-portfolio 



4. Czy ja mogę być bohaterem? 

5. Jakie wartości są dla mnie ważne? 

6. Rozpoznaję swoje aspiracje 

ŚWIAT ZAWODÓW I RYNEK PRACY 

1. Zawody wokół nas 

2. Jak scharakteryzować współczesny rynek pracy? 

3. Moje zasoby i preferencje a oczekiwania pracodawców 

4. Autoprezentacja, czyli sztuka przedstawiania się 

5. Praca jako wartość w życiu człowieka 

6. Wolontariat – wstępem do kariery 

RYNEK EDUKACYJNY I UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE 

1. Szkoły zawodowe- szkołami pozytywnego wyboru 

2. Informacje w zasięgu ręki, czyli poznaję ofertę szkół ponadpodstawowych 

3. Szkoła podstawowa i co dalej? Moja edukacyjna przygoda 

4. Jak długo się uczymy? 

PLANOWANIE WŁASNEGO ROZWOJU I PODEJMOWANIE DECYZJI EDUKACYJNO-

ZAWODOWYCH 

1. Kariera zawodowa. Co w trawie piszczy? 

2. Jak wybrać szkołę? 

3. Kim chcę zostać w przyszłości? 

4. Doradca zawodowy – kto to taki? 

     b) oddziały, których dotyczą działania, 

klasy I-VIII 



c) metody i formy realizacji działań, 

- pogadanki na godzinach wychowawczych i innych przedmiotach 

- zajęcia w ramach innowacji Mój klucz do przyszłości 

-  lekcje z zakresu doradztwa zawodowego w klasach VII-VIII 

- wycieczki do zakładów pracy 

- spotkania z przedstawicielami zawodów 

- szkolny punkt konsultacyjny ( u pedagoga szkolnego) 

- testy 

- ankiety 

- indywidualne rozmowy doradcze 

- kontynuacja programu Otwarta firma 

- spotkanie  dla rodziców klas VIII  z doradcą zawodowym 

           d) terminy realizacji działań 

                rok szkolny 2019/2020 

            e) osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych działań: 

- doradca zawodowy, 

- wychowawcy klas, 

- nauczyciele przedmiotu 

         e)  podmioty, z którymi szkoła współpracuje przy realizacji działań: 

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pleszewie 

- Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie 

- Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie 

- szkoły ponadpodstawowe 



- KOWEZiU 

 

 

 

 


