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Program zajęć z doradztwa zawodowego 

Niniejszy program został opracowany na podstawie wymagań ogólnych.  Wszystkie działania 
podjęte podczas zajęć będą prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych, 
edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów objętych wsparciem. Zajęcia będą 
realizowane z użyciem metod i języka wrażliwych na płeć i wolnych od stereotypów, promujących 
różnorodność jako wartość i wzajemny szacunek. Zajęcia prowadzone będą w zakresie rozwijania 
kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych. Podczas warsztatów wykorzystane zostaną 
metody TIK do prowadzenia zajęć. Działania na rzecz intensyfikacji współpracy rynku pracy ze 
szkołami w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego: 1 z elementów prowadzonych zajęć 
będą spotkania z przedstawicielami różnych firm z terenu wojew. mazowieckiego z branż: 
informatyczna, graficzna, fotograficzna, mechaniczna (min.1spotkanie/gr.). 

Cele główne: 

Zajęcia z zakresu doradztwa mają na celu ułatwić młodzieży osiągnięcie zrozumienia siebie, 
odkrycia i spożytkowania swoich mocnych stron tak, aby mogli działać efektywnie i podejmować 
właściwe decyzje zawodowe. Ważne jest więc rozwijanie świadomości młodzieży, co do własnych 
zdolności, umiejętności, zainteresowań poprzez różne formy pracy z uczniem.  

 Podstawą porady są informacje zwrotne o osobie, której udziela się porady i dotyczą one: 

- zainteresowań, 

- poziomu edukacyjnego, 

- zdolności; 

zawierają także: 

-     informacje o możliwościach dalszego kształcenia, 

- informacje o wymaganiach stawianym kandydatom (szkoła, praca), 

- możliwościach zatrudnienia oraz przekwalifikowania się. 
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Cele szczegółowe: 

1. Wsparcie uczniów w wyborze kariery edukacyjno- zawodowej. 

2. Wyposażenie uczniów w umiejętności niezbędne przy podejmowaniu decyzji dotyczącej 
wyboru zawodu. 

3. Przygotowanie ucznia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak: 

• bezrobocie, 

• problemy zdrowotne, 

• adaptacja do nowych warunków pracy i mobilność zawodowa. 

4. Przygotowanie ucznia do roli pracownika. 

5. Wskazywanie  młodzieży źródeł dodatkowej informacji na poziomie regionalnym, 
ogólnokrajowym, europejskim na temat: 

• rynku pracy, 

• trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia, 

• porównywalności  dyplomów i certyfikatów zawodowych. 

Główne  metody  i  narzędzia  pracy; 

a) praca  w  małych  grupach,   

b) praca  indywidualna,   

c) praca  w  parach 

d) dyskusja 

e) plakaty,  foliogramy, 

f) filmy  edukacyjne, 

g) multimedialne  programy  interaktywne, 

h) testy 
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Tematy zajęć 

 

1. Wpływ  rynku  pracy  na  planowanie  kariery,  uwzględniający  zapotrzebowanie  na  
pracowników  w  różnych  branżach  w  ostatnich  latach,  przedstawienie  grup  zawodów  
i  specjalności  występujących  na  rynku  pracy. 

2. Zainteresowania  w  aspekcie  trafnego  wyboru  zawodu – test  „Określam  moje  
zainteresowania”. 

3.  Rozwinięcie  i  wzmocnienie  spostrzegania  własnych  atutów. 

4. Kształtowanie  umiejętności  świadomego  wyboru  i  poszukiwania  pracy. 

5. Przygotowanie  do  rozmowy  kwalifikacyjnej. 

6. Tworzenie  dokumentów  aplikacyjnych  do  pracy. 

7. Rozwijanie  świadomości  mobilności  zawodowej  i  pobudzanie  aktywności  do  
poszukiwania  alternatywnych  rozwiązań  w  różnych  sytuacjach  zawodowych. 
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