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1. CELE  DORADZTWA ZAWODOWEGO   

       (DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE) 
 

 

 
Cel główny: 

 przygotowanie młodzieży do planowania kariery zawodowej i wejścia na rynek pracy. 

 

Cele szczegółowe:  

 propagowanie wśród młodzieży wiedzy na temat planowania i realizacji kariery 

zawodowej,  

 przygotowanie uczniów do świadomego podejmowania decyzji dotyczących wyboru 

zawodu, kierunku dalszego kształcenia,  

 pogłębianie i uporządkowanie wiedzy uczniów na temat struktury i funkcjonowania 

szkół średnich,  

 wdrażanie do samodzielnego poszukiwania informacji dotyczących wyboru dalszego 

kierunku kształcenia i zawodu, na temat rynku pracy,  

 przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy, prezentowania się na rynku pracy,  

 zapoznanie z podstawami prawa pracy, poznanie zasad i trendów rządzących rynkiem 

pracy,  

 promowanie postaw przedsiębiorczości,  

 tworzenie postaw aktywnych, przezwyciężanie bierności, apatii i zniechęcenia, 

 nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami,  

 kształcenie umiejętności poznania swoich predyspozycji i wykorzystanie ich                     

w kształtowaniu swojej drogi zawodowej,  

 kształcenie umiejętności prezentowania swojej wiedzy i umiejętności,  

 kształcenie umiejętności rozwiązywania sytuacji problemowych i stresowych, 

 umiejętność przygotowania dokumentów związanych z pracą. 
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2.     ZADANIA  DORADZTWA ZAWODOWEGO   

 

 

Lp. Zadania  Osoby 

współpracujące 

Formy i metody pracy Oczekiwane efekty 

1. Dzielenie się z 

nauczycielami wiedzą               

i doświadczeniem na 

temat organizacji 

wewnętrznego 

systemu doradztwa. 

 

Nauczyciele, 

wychowawcy, 

doradcy 

zawodowi. 

Organizowanie spotkań 

informacyjnych, 

uczestnictwo w Dniach 

Otwartych Szkół, zbieranie 

informacji na temat 

zawodów przyszłości. 

Spotkania z uczniami, 

zajęcia warsztatowe, 

prezentacje. 

 

Umiejętność pracy              

z uczniem. Wskazywanie 

uczniom konieczności 

brania odpowiedzialności 

za własny rozwój                

i kształtowanie 

umiejętności pracy 

zespołowej. 

2. Poznanie grup 

zawodów                            

i specjalności. 

Nauczyciele, 

wychowawcy, 

doradcy 

zawodowi. 

Spotkania z 

przedstawicielami różnych 

zawodów, korzystanie              

z informacji o zawodach 

(praca z uczniami). 

Rozpoznanie 

umiejętności 

przypisanych do 

określonego zawodu. 

Poznanie predyspozycji 

wymaganych do 

wykonywania 

poszczególnych 

zawodów. 

3. Poznanie potrzeb 

rynku pracy. 

Nauczyciele, 

wychowawcy, 

doradcy 

zawodowi. 

Korzystanie              z 

przygotowanej bazy           o 

zawodach na stronach 

KOWEZiU, korzystanie           

z Internetu, z ogłoszeń 

prasowych, itp. (praca                

z uczniami). 

 

Wskazywanie źródeł 

informacji o rynku pracy. 

Umiejętność korzystania 

z informacji o rynku 

pracy i wyciągania 

wniosków dotyczących 

własnej kariery 

zawodowej. 

4. Poznanie własnych 

predyspozycji, 

uzdolnień i 

zainteresowań 

zawodowych. 

Nauczyciele, 

wychowawcy, 

doradcy 

zawodowi. 

Warsztaty, testy, konsultacje  

z uczniami danej klasy 

(praca z uczniami). 

Określenie uzdolnień i 

zainteresowań, 

poznanie własnych 

słabych i mocnych stron, 

budowanie poczucia 

własnej wartości, 

kształtowanie 

samodzielności. 

 

5. Planowanie własnego 

rozwoju zawodowego 

pod kątem mobilności 

zawodowej. 

Nauczyciele, 

wychowawcy, 

doradcy 

zawodowi. 

Warsztaty,  korzystanie z 

baz informacji zawodowej 

(praca z uczniami). 

Umiejętność promocji 

własnej osoby. Poznanie 

czynników 

zwiększających 

powodzenie w 

znalezieniu pracy. 

Poznanie wymagań rynku 

pracy. 

6. Kształtowanie Nauczyciele, Warsztaty, stosowanie Umiejętność pracy           
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umiejętności pracy 

zespołowej, 

komunikowania się. 

wychowawcy, 

doradcy 

zawodowi. 

metod aktywizujących np. 

metody projektów w ramach 

zajęć z  doradztwa 

zawodowego, ćwiczenia. 

 

w grupie, komunikowania 

się, podejmowania 

decyzji i brania 

odpowiedzialności za 

działanie grupy. 

7. Kształtowanie 

umiejętności 

dokonywania 

samooceny. 

Wychowawcy, 

doradcy 

zawodowi. 

Warsztaty, konsultacje 

klasowe. 

Umiejętność 

dokonywania 

prawidłowej samooceny, 

autorefleksji, 

przygotowanie ucznia do 

dokonania wyboru drogi 

zawodowej. 

12. Włączenie nauczycieli 

do działań 

informacyjnych o 

zawodach i ofercie 

edukacyjnej szkół 

średnich. 

Nauczyciele, 

wychowawcy, 

doradcy 

zawodowi. 

Prezentacje, spotkania, 

dyskusje. 

Poznanie specyfiki 

różnych zawodów                    

i ścieżek karier 

zawodowych. 

13. 

 

 

 

 

14. 

Współpraca                    

z instytucjami 

wspierającymi 

działania doradztwa 

zawodowego w 

szkołach. 

Nauczyciele, 

wychowawcy, 

doradcy 

zawodowi. 

Seminaria, warsztaty, sesje, 

wywiad, internet, 

obserwacja, inne. 

Poznanie i doskonalenie 

technik wymiany 

informacji i sposobów  

komunikowania się. 

Organizacja i udział w 

sesjach naukowych, 

seminariach, 

prezentacjach itp. 

Nauczyciele, 

wychowawcy, 

doradcy 

zawodowi. 

Sesje, seminaria, 

prezentacje, obserwacje. 

Poznanie technik 

prezentacji, doskonalenie 

wiedzy i umiejętności. 

15. Przekazywanie 

informacji o zawodach 

i ofercie edukacyjnej 

szkół powiatu 

sochaczewskiego i 

szkół województwa 

mazowieckiego. 

Nauczyciele, 

wychowawcy, 

doradcy 

zawodowi. 

Prezentacje, spotkania, 

dyskusje. 

Poznanie klasyfikacji 

zawodów, sporządzenie 

„teczek zawodowych”      

( forma tradycyjna lub 

elektroniczna) zawodów 

aktualnie poszukiwanych 

przez pracodawców, 

tendencji na rynku pracy. 
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3.     ZAKRES TEMATYKI ZAJĘĆ Z DORADZTWA ZAWODOWEGO.  

    
 

Klasa 7 : 

 Poznawanie siebie – obraz siebie i cechy warunkujące dobry kontakt z innymi.                

 Moje miejsce  w grupie.  

 Sztuka porozumiewania się, słuchanie i rozumienie, informacje zwrotne. 

 Jak wyrażać swoje uczucia? 

 Umiejętność wyrażania własnych przekonań.  

 Odkrywanie swoich zainteresowań. 

 Poznawanie swoich umiejętności i zdolności. 

 Poznawanie swojej osobowości. 

 Umiejętność dyskutowania – zasady dyskusji.  

 Samodzielność myślenia i działania – czym jest manipulacja, odporność na manipulację.            

 Odpowiedzialność – czym jest i za kogo jesteśmy odpowiedzialni.  

 Nowe sytuacje – przeżywanie ich i radzenie sobie z uczuciami negatywnymi.  

 Współpraca i rywalizacja – uczucia związane z rywalizacją, wartość współpracy.  

 Rozwiązywanie konfliktów – czym są konflikty i jak sobie z nimi radzić?  

 Komunikacja werbalna i niewerbalna.  

 Pomaganie i korzystanie z pomocy. 

 Stres i pokonywanie go.  

 Radzenie sobie z brakiem motywacji.  

 

Klasa 8 : 

 Poznawanie zawodów – klasyfikacja zawodów. 

 Charakterystyka zawodów.  

 Pasje i zainteresowania – jak je odszukać w sobie i jak je rozwijać?   

 Wartości, co dla mnie jest ważne teraz i w przyszłości?  

 Podejmowanie wstępnych decyzji odnośnie planowanego wyboru zawodu.   
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 Poznanie dróg prowadzacych do wybranego zawodu.  

 Przewidywane problemy z wyborem szkoły  i zawodu.  

 Konfrontacja samooceny z wymaganiami szkół i zawodów- decyzje. 

 Informacja edukacyjna i zawodowa.  

 Jakie czynniki mają wpływ na planowanie ścieżki kariery zawodowej?  

 Rozwijanie swoich zainteresowań przez wykorzystanie różnych środków przekazu.  

 Różne sposoby nabywania wiedzy i umiejętności (wzory uczenia się) oraz racjonalne jej 

wykorzystanie. 
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