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I WSTĘP 

     Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w szkole obejmuje ogół działań 

podejmowanych przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do wyboru 

zawodu i dalszej drogi kształcenia.  

Wspieranie i przygotowywanie uczniów do podejmowania decyzji edukacyjno – 

zawodowych jest zadaniem statutowym szkoły. Wewnątrzszkolny System Doradztwa, 

rozwijany na terenie szkoły, nie jest systemem diagnozującym, lecz systemem doradczym, 

który stwarza możliwości i pomaga w rozwiązywaniu problemów powiązanych z wyborem 

kierunku kształcenia, drogi kształcenia i planowaniem kariery zawodowej. W naturalny sposób 

szkoła jest więc środowiskiem, które ma bezpośredni wpływ na te decyzje i powinna wspierać 

rodziców i świadczyć pomoc uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu. Jak wskazują 

naukowe studia i potoczne obserwacje, młodzież jest najczęściej niezdecydowana, 

niedoinformowana i nieprzygotowana do podjęcia tak ważnej decyzji, więc sytuacja wymaga 

szerszego włączenia nauczycieli i rodziców w podejmowanie przez uczniów decyzji 

edukacyjno – zawodowych. Pamiętać należy również o tym, że potrzeby uczniów  

w zakresie uzyskiwania porady zawodowej zmieniają się wraz z etapami przygotowania dzieci 

i młodzieży do wyboru zawodu. Na etapie kształcenia jakim jest ostatnia klasa szkoły 

podstawowej, młodzież znajduje się w trudnym okresie rozwojowym. Jest to faza burzliwego 

przechodzenia z dzieciństwa do dorosłości. To szkoła przygotowuje młodzież do aktywnego 

wchodzenia w życie gospodarcze, do świadomego stanowienia o sobie, wytyczania własnej 

drogi rozwoju poprzez aktywne wzmacnianie swoich mocnych stron, zainteresowań, 

uzdolnień. Dlatego niezbędne jest wyposażenie uczniów w umiejętność podejmowania 

odważnych, samodzielnych decyzji, umiejętność uczenia się przez całe życie, umiejętność 

radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Ponadto absolwent szkoły podstawowej musi znać 

system kształcenia, oferty szkół gimnazjalnych, ukierunkowanie na wybór języków obcych, 

świat zawodów, a także strukturę rynku pracy. Funkcjonowanie w nowoczesnym 

społeczeństwie wymaga aktywnych zachowań i umiejętności podejmowania trafnych decyzji. 

Wszelkiego rodzaju wybory dotyczące zdobycia wykształcenia, czy kwalifikacji zawodowych 

wymagają coraz większej wiedzy o rynku pracy, rynku edukacyjnym i o sobie samym. Istotnym 

jest, aby dokonując wyboru, uczeń kierował się własnymi zdolnościami, pasjami, 

możliwościami, predyspozycjami, a nie niespełnionymi ambicjami rodziców czy wyborami 

rówieśników z klasy. 
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II OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE  

DOTYCZĄCE UDZIELANIA UCZNIOM POMOCY W WYBORZE ZAWODU  

I KIERUNKU KSZTAŁCENIA 

 

 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z dnia 11 stycznia 2017 r., 

poz.59) zobowiązuje placówki oświatowe do „przygotowania uczniów do wyboru 

zawodu i kierunku kształcenia”  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie 

ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2017 r., poz. 703) 

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

zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z dnia 25 sierpnia 2017r., poz. 1591) 

 Strategia Rozwoju Kształcenia Ustawicznego do roku 2010 przyjęta przez Radę 

Ministrów 8 lipca 2003 r. jako jeden z priorytetów uznaje tworzenie zasobów 

informacyjnych w zakresie kształcenia ustawicznego i rozwoju zasobów doradczych 

 Memorandum dotyczące kształcenia ustawicznego, uchwalone przez Komisję 

Europejską w 2000 r. jako jedno z 6 głównych założeń wymienia zalecenie dotyczące 

profesjonalnej pomocy doradczej dla uczniów w zakresie planowania kariery 

zawodowej. Zdecydowana większość państw Unii Europejskiej już od dawna stosuje to 

zalecenie w praktyce 

 Rezolucja Rady Unii Europejskiej z 18 Maja 2004-  9286/04 jest to najważniejszy do 

tej pory dokument wydany przez Unię Europejską dotyczący poradnictwa 

zawodowego. „Wszyscy obywatele Europy powinni mieć dostęp do usług związanych 

z poradnictwem, informacją zawodową i planowaniem kariery na każdym etapie 

swojego życia”. 

 

III CELE OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE: 

Cele ogólne: 

 przygotowanie młodzieży do podjęcia decyzji o dalszym kształceniu i przyszłej 

aktywności zawodowej, 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000532
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  wyposażenie uczniów w umiejętności służące podejmowaniu właściwych decyzji 

życiowych,  

 określenie własnych predyspozycji i zainteresowań, 

  przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu 

decyzji edukacyjnych i zawodowych,  

 gromadzenie informacji dotyczących trendów rozwojowych w świecie zawodów 

 i zatrudnienia,  

 pomoc nauczycielom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu,  

 współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa 

zawodowego,  

 współpraca z przedstawicielami szkół średnich i grup zawodowych. 

 

Cele szczegółowe: 

 Poznanie siebie, samodiagnoza preferencji i zainteresowań zawodowych; 

 Kształtowanie umiejętności planowania dalszego rozwoju edukacyjno-zawodowego 

i kontynuowania nauki w szkołach programowo wyższych;  

 Podejmowanie decyzji zawodowych i edukacyjnych z uwzględnieniem swego stanu 

fizycznego i zdrowotnego;  

 Kształtowanie odpowiedzialności za własny rozwój zawodowy;  

 Kształtowanie umiejętności określania swoich celów życiowych, sprawnego  

komunikowania, autoprezentacji, radzenia sobie ze stresem;  

 Określenie swojego potencjału, jako podstawy do kształtowania przyszłości; 

 Uświadomienie uczniom konieczności konfrontowania wiedzy o zawodach  

z wiedzą o sobie i aktualnymi trendami na rynku pracy;  

 Wyrobienie w uczniach pozytywnych postaw wobec pracy. 

 

Uczniowie:  

 rozwijają umiejętności pracy zespołowej, przełamywania barier środowiskowych oraz 

kształtowania właściwych relacji społecznych;  

 wiedzą jak się uczyć i rozwijać swoje zainteresowania, pasje i talenty;  

 posiadają informacje o zawodach z najbliższego otoczenia. 
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Nauczyciele:  

 potrafią diagnozować potrzeby i zasoby uczniów;  

 rozwijają talenty, zainteresowania, zdolności, predyspozycje; 

 wspierają rodziców w procesie doradczym, udzielają informacji, lub kierują do 

specjalistów;  

 znają ścieżki edukacyjne, ofertę szkół, zasady rekrutacji 

 włączają przedstawicieli instytucji i zakładów pracy w proces orientacji i doradztwa 

zawodowego w szkole.  

 

Rodzice:  

 znają swoje dziecko; 

 są zaangażowani i przygotowani do pełnienia roli „doradców”; 

 znają czynniki ważne przy wyborze szkoły i zawodu;  

 znają ścieżki edukacyjne, ofertę szkół, zasady rekrutacji;  

 wiedzą gdzie szukać pomocy dla swoich dzieci w sytuacjach trudnych;  

 angażują się w pracę doradczą szkoły (np. prezentują swoje zawody, zakłady pracy).  

 

IV ZAŁOŻENIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU  

DORADZTWA ZAWODOWEGO  

 Wybór zawodu nie jest pojedynczym, świadomym aktem decyzyjnym, ale procesem 

rozwojowym i stanowi sekwencję decyzji podejmowanych na przestrzeni wielu lat 

życia, 

 Preferencje zawodowe wywodzą się z doświadczeń dzieciństwa i rozwijają się wraz  

z upływem czasu, 

 Na wybór zawodu wpływają głównie wartości, czynniki emocjonalne, rodzaj i poziom 

wykształcenia oraz wpływ środowiska. 

 Program doradztwa zawodowego obejmuje indywidualną i grupową pracę z uczniami, 

rodzicami i nauczycielami (Radą Pedagogiczną). 

 Program ma charakter planowych działań i koordynowany jest przez pedagogów 

szkolnych, szkolnego doradcę zawodowego. 
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 Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności: 

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne 

i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 

właściwych dla danego poziomu kształcenia; 

3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz 

planowaniem kształcenia i kariery zawodowej; 

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę; 

5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań 

w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego; 

6) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów 

w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

V ADRESACI: 

Formy adresowane do uczniów: 

 zajęcia warsztatowe służące rozbudzeniu świadomości konieczności 

planowania rozwoju i kariery zawodowej, 

 zajęcia warsztatowe służące samopoznaniu i określeniu predyspozycji 

wyznaczających rozwój zawodowy i karierę zawodową, 

  zajęcia warsztatowe doskonalące umiejętności w zakresie komunikacji 

interpersonalnej i współdziałania, 

 zajęcia warsztatowe uczące umiejętności redagowania dokumentów 

aplikacyjnych /CV, list motywacyjny/, 

  zajęcia warsztatowe służące rozwijaniu i doskonaleniu umiejętności 

autoprezentacji i rozmowy wstępnej /kwalifikacyjnej/ z pracodawcami, 

  zajęcia warsztatowe służące zapoznaniu z obowiązującym  prawem pracy, 

 gromadzenie i udostępnianie informacji edukacyjno-zawodowej /o zawodach,  

o rynku pracy, o możliwościach kształcenia i zatrudnienia, o planach 

rekrutacyjnych lokalnych uczelni/ w postaci prasy, informatorów, programów 

multimedialnych, 

 spotkania z absolwentami, którzy osiągnęli sukces zawodowy /promowanie 

dobrych wzorców/, 
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 spotkania z przedstawicielami różnych zawodów, 

  spotkania z przedstawicielami lokalnych firm, pracodawców /praktyki 

zawodowe, oczekiwania pracodawców, lokalny rynek zatrudnienia/, 

 tworzenie bazy danych o absolwentach szkoły, 

  tworzenie informacji o lokalnych firmach  i pracodawcach, 

  zapoznanie uczniów z ofertą szkół ponadpodstawowych poprzez 

organizowanie dni otwartych w naszej placówce, 

 opracowanie informacji na stronę internetową szkoły poświęconych 

zagadnieniom  planowania kariery i pracy zawodowej. 

 Formy adresowane do rodziców: 

 tworzenie możliwości indywidualnej rozmowy z doradcą zawodowym na terenie 

szkoły, 

  udostępnianie rodzicom oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych, 

 gromadzenie i udostępnianie informacji edukacyjno-zawodowej o zawodach,  

o rynku pracy, o możliwościach kształcenia i zatrudnienia w postaci prasy, 

informatorów, prezentacji multimedialnych, 

 opracowanie informacji na stronę internetową szkoły poświęconych zagadnieniom 

planowania kariery i pracy zawodowej. 

 Formy adresowane do nauczycieli: 

  tworzenie warunków do wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą, 

 śledzenie losów zawodowych absolwentów, 

 zapoznanie nauczycieli z ofertami szkół ponadpodstawowych poprzez 

organizowanie dni otwartych w naszej placówce, 

 stworzenie wspólnie z uczniami informacji poświęconych zagadnieniom 

planowania kariery i pracy zawodowej. 

 Formy adresowane do środowiska lokalnego i lokalnego samorządu: 

 spotkania z przedstawicielami lokalnych firm, pracodawców - praktyki 

zawodowe, oczekiwania pracodawców, lokalny rynek zatrudnienia, 
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 współpraca z instytucjami lokalnego rynku pracy, Urzędem Pracy, Mobilnym 

Centrum Informacji Zawodowej. 

 

 VI FUNKCJONWANIE 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 w obszarze wychowania, przedsiębiorczości, 

doradztwa i orientacji zawodowej.  

     Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje uczniów szkoły podstawowej 

i oddziałów gimnazjalnych.  

W roku szkolnym 2017/2018 zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego będą realizowane 

na podstawie programu nauczania (przygotowanego przez nauczyciela prowadzącego te 

zajęcia) dopuszczonego do użytku przez dyrektora szkoły, po zasięgnięciu opinii rady 

pedagogicznej. Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego realizowanego  

w kolejnych latach zostaną określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej. 

 

VII TREŚCI I CZAS REALIZACJI: 

FORMY REALIZACJI OSOBY ODPOWIEDZIALNE 

Czasopisma, poradniki i informatory, 

artykuły na stronie internetowej szkoły, 

możliwość skorzystania z pracowni 

multimedialnej. 

wychowawcy, pedagog, doradca zawodowy, 

nauczyciele przedmiotowi 

Udział uczniów w olimpiadach i konkursach 

przedmiotowych i zawodach sportowych, 

wyjazdy, edukacja teatralna. Organizowanie 

w szkole akcji i konkursów wspierających 

rozwijanie i prezentowanie własnych 

zainteresowań i talentów m.in. Bieg po 

wychowawcy, nauczyciele, kierownik 

świetlicy szkolnej 
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wiedzę, Masz talent, Po prostu tańcz, Festyn 

Szkolny. 

Spotkania ze szkolnym doradcą 

zawodowym - poradnictwo indywidualne, 

testy orientacji zawodowej, indywidualne 

rozmowy dotyczące poradnictwa 

zawodowego oraz na temat predyspozycji 

zawodowych uczniów. 

doradca zawodowy, pedagog, psycholog 

Informowanie o spotkaniach i udział 

uczniów w dniach otwartych szkół 

gimnazjalnych, ponadpodstawowych. 

doradca zawodowy, wychowawcy, 

nauczyciele 

Przeprowadzenie pogadanek 

zawodoznawczych w klasach, zajęcia 

realizowane w oparciu o scenariusze dla 

poszczególnych bloków tematycznych. 

nauczyciele, wychowawcy klas szóstych, 

ósmych i klas trzecich gimnazjum. 

Informacje o szkołach i zawodach (gazetki 

szkolne, tablica zawodoznawcza, apele 

szkolne, internetowa baza informacyjna). 

nauczyciele, pedagog 

Zajęcia związane z planowaniem 

przyszłości w ramach lekcji 

wychowawczych. Warsztaty dotyczące 

planowania kariery, w zakresie 

pokonywania stresu, organizowanie 

wycieczek zawodoznawczych. 

wychowawcy, pedagog, doradca zawodowy 

Spotkanie z rodzicami i uczniami klas 

szóstych, informacja o przebiegu rekrutacji 

do szkół gimnazjalnych, 

ponadpodstawowych. 

wychowawcy klas szóstych 

Współpraca z Radą Pedagogiczną – 

ustalenie metod i form pracy 

zawodoznawczej w szkole. 

doradca zawodowy, wychowawcy, 

nauczyciele, pedagog, psycholog 

 

VIII METODY PRACY: 
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Krąg. Siedzenie w kręgu jest alternatywą dla znanego ze szkoły systemu ławkowego. 

Umożliwia nawiązywanie kontaktu wzrokowego pomiędzy wszystkimi uczestnikami  

i prowadzącym; sprzyja dyskusji i wyrażaniu własnych odczuć; jednocześnie ułatwia 

młodzieży wysłuchanie, co mają do powiedzenia inni uczestnicy warsztatu; krąg daje poczucie 

wspólnoty i ułatwia zaangażowanie się w prowadzone zajęcia.  

Rysunki. Umożliwiają uczniom swobodną ekspresję, wyrażenie swoich odczuć  

i doświadczeń. Pozwalają uwolnić się od nadmiaru emocji, poprzez przelanie ich na papier. 

Rysunki często pełnią funkcję komunikacji niewerbalnej, dzięki nim można bez słów przekazać 

informacje o sobie samym. Bardzo istotnym elementem jest stworzenie atmosfery 

bezpieczeństwa i zaufania, która sprzyja wyrażaniu emocji. Podsumowując ćwiczenie warto 

omówić powstałe prace.  

Psychodrama. Polega na odrywaniu scenek na wybrane tematy. Biorąc w nich udział 

uczniowie mają możliwość przeżycia różnych sytuacji w bezpiecznych warunkach, 

przygotowując się jednocześnie na radzenie sobie z nimi, gdyby zdarzyły się naprawdę. 

Psychodrama ma zastosowanie m.in., gdy chcesz, żeby uczniowie postawili się na miejscu innej 

osoby, wypróbowali różne sposoby reagowania w zmieniających się sytuacjach.  

W psychodramie bardzo ważnym elementem jest omówienie i podsumowanie 

zainscenizowanych wydarzeń.  

Dyskusja klasowa. Młodzież chętnie dyskutuje na tematy, które są dla niej ważne. 

Prowadzenie efektywnej dyskusji jest bardzo cenną umiejętnością. W celu zachęcenia uczniów 

do wyrażania własnego zdania trzeba stworzyć w grupie atmosferę wzajemnego zaufania. 

Uczniowie tym chętniej zabiorą głos, im większą będą mieć pewność, że ich wypowiedź nie 

zostanie negatywnie skomentowana przez rówieśników. Nauczyciel powinien zachęcać 

uczniów do aktywnego uczestnictwa, być moderatorem, osobą, która dba o jej przebieg.  

Burza mózgów. Jej celem jest stworzenie pomysłów na rozwiązanie danego problemu. 

Wyzwala potencjał twórczy, przełamuje schematy w myśleniu. Stosują burzę mózgów należy 

zapisywać wszystkie powstałe pomysły (na tym etapie liczy się ich ilość a nie jakość), warto 

zachęcać uczniów do wymyślania nawet najbardziej nierealnych pomysłów  

i rozbudowywania tych zapisanych wcześniej. Metodą można pracować w dużej grupie lub  

w kilku mniejszych. Pierwszym etapem jest zbiór różnych pomysłów; następnie wybierane są 

dwa, trzy najlepsze, a spośród nich dopiero ten, który jest najbardziej realny do zrealizowania.  
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Uzupełnianie zdań. Dokańczanie zdań ułatwia samodzielną wypowiedź ucznia i pozwala 

dostrzec im podobieństwo uczuć i opinii wyrażanych przez rówieśników. Dokańczanie zdań 

można z powodzeniem używać, jako ćwiczenie otwierające warsztat i podsumowujące całe 

spotkanie. Krótkie opowiadania. Mogą dotyczyć sytuacji zmyślonych lub prawdziwych. 

Najważniejszym elementem tej metody jest omówienie. Zapytaj uczniów, czy ich przeżycia są 

podobne do tych przedstawionych w opowiadaniu, omówcie to, co się w niej działo; jeśli 

przedstawia jakiś problem zastanówcie się nad jego przyczynami, skutkami i sposobami 

rozwiązań. Metoda ta jest szczególnie użyteczna przy omawianiu problemów trudnych lub 

budzących zawstydzenie.  

Gry i zabawy. Urozmaicają prowadzone zajęcia. Odpowiednio dobrane mają na celu 

rozbudzenie lub wyciszenie energii grupy, przełamanie pierwszych lodów, wzmacnianie 

umiejętności rozwijanych podczas zajęć. Są również dobrym sposobem na zagospodarowanie 

reszty czasu, który pozostał do końca zajęć.  

Praca w małych grupach. Jest najbardziej efektywna przy ilości od 3 do 5 osób. Sprawdza 

się przy omawianiu różnych sytuacji, także tych nacechowanych emocjonalnie. Mała grupa 

zapewnia większe poczucie komfortu, zwłaszcza dla osób, które nie lubią wypowiadać się na 

forum klasy. Zaletą tej metody jest to, że uczniowie mogą siedzieć twarzami do siebie, 

nawiązać kontakt wzrokowy, a mała ilość osób sprawia, że każdy będzie miał możliwość 

wypowiedzenia swojego zdania. Praca w małych grupach zbliża uczniów do siebie, ponieważ 

ułatwia poznanie się uczestników i ogranicza tradycyjny kontakt nauczyciel - uczeń. 

IX FORMY DZIAŁAŃ REALIZOWANE  

W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA 

ZAWODOWEGO: 

 Informacja edukacyjno – zawodowa (gromadzenie i udostępnianie informacji 

edukacyjno-zawodowej /o zawodach, o rynku pracy, o możliwościach 

kształcenia i zatrudnienia, o planach rekrutacyjnych lokalnych uczelni/  

w postaci prasy, informatorów, prezentacji multimedialnych), krzewienie 

samodzielnego pozyskiwania informacji (korzystanie z portali dotyczących 

rynku pracy, programów multimedialnych do samobadania, informatorów, 

ulotek, broszur, itp.). 
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 Poradnictwo indywidualne(porady i informacje zawodowe, diagnoza zdolności 

i predyspozycji). 

 Poradnictwo grupowe - zespołowe, warsztatowe sesje doradcze (zajęcia 

warsztatowe służące wyposażeniu młodzieży w zasób wiedzy i umiejętności 

dotyczących np. poszukiwania pracy, samozatrudnienia, umiejętności 

interpersonalnych, planowania kariery zawodowej i innych; warsztaty dla 

nauczycieli służące doskonaleniu umiejętności doradczych). 

 Rynek pracy - wycieczki, obserwacje, (spotkania z absolwentami, którzy 

osiągnęli sukces zawodowy /promowanie dobrych wzorców/, spotkania  

z przedstawicielami różnych zawodów /zgodnie ze specyfiką kierunków 

kształcenia w szkole/, spotkania z przedstawicielami lokalnych firm, 

pracodawców i stowarzyszeń pracodawców, /oczekiwania pracodawców, 

lokalny rynek zatrudnienia/, targi pracy, targi edukacyjne, zakłady pracy, 

instytucje rynku  pracy, uczelnie wyższe i inne). 

X PRZEWIDYWANE EFEKTY: 

Uczeń: 

 Potrafi dokonać adekwatnej samooceny. 

 Rozpoznaje mocne i słabe strony. 

 Wymienia zdolności, zainteresowania i umiejętności. 

 Racjonalnie planuje ścieżkę edukacyjno zawodową. 

 Dostosowuje się do zmian. 

 Analizuje źródła informacji edukacyjno zawodowej. 

 Potrafi wybrać szkołę ponadpodstawową zgodną z jego zainteresowaniami. . 

 Potrafi współpracować w zespole. 

 Sporządza CV  i list motywacyjny. 

 Potrafi skutecznie się zaprezentować. 

 Zachowuje się asertywnie. 

 Potrafi dopasować kompetencje do zawodu. 

 Efektywnie  się komunikuje z innymi. 

 Przewiduje skutki działań. 

 Posiada informacje o różnych zawodach. 

 Jest lepiej przygotowany do wejścia na rynek pracy. 
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 Zna  środowisko pracy, zadania i czynności związane z wykonywanymi zawodami. 

 Potrafi  prezentować siebie jako wykonawcę określonego zawodu. 

 Łatwiej podejmuje decyzje o dalszym kształceniu. 

 Potrafi zaprezentować swoje umiejętności. 

 Dysponuje wiedzą  dotyczącą radzenia sobie w sytuacjach trudnych np. przystosowanie 

się do nowych warunków pracy. 

 Dokonuje  selekcji informacji związanych z rynkiem pracy. 

 

Rodzice i nauczyciele: 

 Uzyskają pomoc i wsparcie w zakresie wiedzy zawodoznawczej. 

 Rodzice i nauczyciele uzyskają rzetelną informację o rynku pracy, o możliwości 

kształcenia młodzieży. 

 

XI KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z FUNKCJONOWANIA 

 WEWNĄTRZSZKOLNEGO  SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO 

     Dla indywidualnych odbiorców: 

 Dostęp do informacji zawodowej dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców. 

 Poszerzanie edukacyjnych i zawodowych perspektyw uczniów. 

 Świadome, trafniejsze decyzje edukacyjne i zawodowe. 

 Ułatwienie wejścia na rynek pracy dzięki poznaniu procedur pozyskiwania  

i utrzymania pracy. 

 Świadomość możliwości zmian w zaplanowanej karierze zawodowej. 

 Mniej niepowodzeń szkolnych, zniechęcenia, porzucania szkoły a potem pracy, jako 

konsekwencji niewłaściwych wyborów. 

Dla szkoły: 

 Realizacja zobowiązań wynikających z ustawy i dotyczących "przygotowania uczniów 

do wyboru zawodu i kierunku kształcenia". 
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Dla władz lokalnych: 

 Zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej konieczności racjonalnego 

planowania rozwoju zawodowego przez jednostki. 

 Podejmowanie właściwych decyzji, efektywnie przeciwdziałających bezrobociu. 

 Zapewnienie powszechności i dostępności usług doradczych.  

Dla pracodawców: 

 Zwiększenie szansy znalezienia odpowiednio przygotowanych kandydatów 

świadomych oczekiwań rynku pracy. 

  

XII WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI 

 ZAJMUJĄCYMI SIĘ DORADZTWEM EDUKACYJNO - ZAWODOWYM 

 Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Zduńskiej Woli 

 Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie 

 Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Pajęcznie 

 Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (KOWEZiU) 

 Szkoły ponadpodstawowe  

 Łódzkie Targi Edukacyjne 

 Elektroniczne Centrum Edukacji Zawodowej (ECEZ) 

 Elektroniczne Centrum Aktywizacji Młodzieży (ECAM) 

 Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej przy Wojewódzkich Urzędach 

Pracy 

 Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) 

 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu (WODN) 

 

 ZASOBY INTERNETOWE: 

 www.dokariery.pl ( Elektroniczne Centrum Aktywizacji Młodzieży) 

http://www.dokariery.pl/
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 zasoby KOWEZiU www.koweziu.edu.pl (filmy, scenariusze, plakaty, broszury, 

publikacje),  

 zasoby EUROGAIDANCE www.eurogaidance.pl, 

  zasoby z zakresu doradztwa zawodowegowww.doradztwozawodowe.koweziu.edu.pl,  

 „Labirynt zawodów” – www.labirynt-zawodow.progra.pl – niewerbalny test 

predyspozycji zawodowych i zasób informacji zawodowych dla uczniów, 

  „Talentgame” www.talentgame.pl – gra edukacyjno-diagnostyczna „Tajemnice 

Aeropolis”, 

 http://lubimylekcje.cba.pl/klasa_6/Program%20Komputerowy_Zawody/ 

 

 http://www.psychologia.net.pl/testy.php?test=zawod 

 

XIII  EWALUACJA: 

Ewaluacja skuteczności zaplanowanych w WSDZ zadań jest niezbędna, aby działania 

doradcy zawodowego były zgodne z oczekiwaniami i potrzebami uczniów. Ocena przydatności 

nastąpi poprzez: 

 obserwację własną zajęć grupowych i indywidualnych, 

 śledzenie losów absolwentów, 

  zebranie informacji zwrotnej do adresatów (uczniów, rodziców, nauczycieli) za 

pomocą ankiet, wywiadów, rozmów indywidualnych, 

 analizę prowadzonej dokumentacji.  

 

 

                                                                                                              Zespół ewaluacyjny: 

                                                                                                        mgr Aleksandra Brożyna 

                                                                                               mgr Aleksandra Pazera 

                                                                                              mgr Anna Bęczkowska 

                                                                                                  mgr Sylwia Polak- Grudzińska 

                                                                                           mgr Paweł Mielczarek 

 

http://www.koweziu.edu.pl/
http://www.eurogaidance.pl/
http://www.doradztwozawodowe.koweziu.edu.pl/
http://www.talentgame.pl/
http://lubimylekcje.cba.pl/klasa_6/Program%20Komputerowy_Zawody/
http://www.psychologia.net.pl/testy.php?test=zawod

