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I. PODSTAWOWE AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE WEWĄTRZSZKOLNEGO            

SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO 

 

Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572 ze 

zm.) – min. System oświaty i wychowania zapewnia przygotowanie uczniów do wyboru 

zawodu  

i kierunku kształcenia. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie 

ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół( Dz. U. z 2001 r., nr 61, 

poz. 624 zez zm.) – wprowadza funkcjonowanie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa 

zawodowego realizowanego we współpracy z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad 

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013r., Nr 228, poz.532) – określa min. 

zadania doradcy zawodowego 

Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) – min. 

zajęcia  

z zakresu doradztwa zawodowego zostały uwzględnione jako odrębne w ramach działalności 

dydaktycznej szkoły, niezależnie od zajęć służących wsparciu w planowaniu kariery 

zawodowej, realizowanych w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Zajęcia te są 

organizowane m. in. dla uczniów branżowej szkoły I stopnia (od 2017 r.),  liceum 

ogólnokształcącego i technikum (od 2019 r.) 

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 – m.in. w 

ramowym planie nauczania został określony minimalny wymiar godzin z zakresu doradztwa 

zawodowego ( liceum ogólnokształcące, technikum, branżowa szkoła I stopnia: min. 10 

godzin w całym cyklu nauczani). 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 w sprawie 

doradztwa zawodowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 966, 1000, 1290 i 1675) – rozporządzenie 

określa treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego, warunki i sposób realizacji i 

organizacji doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach, o których mowa w art.2 pkt. 4 
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ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oraz wymagania w zakresie 

przygotowania osób realizujących  doradztwo zawodowe w szkołach i placówkach, o których 

mowa w art. 2 pkt 4 ustawy. 

 

II. WSTĘP 

 

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań 

podejmowanych przez szkołę w celu przygotowania uczniów do wyboru dalszego kierunku 

kształcenia i zawodu. 

Wybór zawodu to długofalowy proces, na który składa się szereg decyzji podejmowanych 

na przestrzeni lat. Działania podejmowane w ramach WSDZ umożliwiają uczniom zdobycie 

wiedzy i umiejętności niezbędnych do samopoznania własnych zasobów, predyspozycji 

zawodowych, pomagają w planowaniu kariery  edukacyjnej i zawodowej młodzieży oraz 

przygotowują do wejścia na rynek pracy i efektywnego funkcjonowania na nim. Doradztwo 

zawodowe to nieodłączny element programu wychowawczego szkoły. Ma  za zadanie 

wspierać uczniów, dostarczać niezbędnych informacji, kształtować umiejętności, zachowania 

i cechy tak, aby mogli oni  odnaleźć się na współczesnym rynku pracy. 

 

 Działania Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego umożliwiają: 

 uzyskanie przez uczniów dostępu do wsparcia w zakresie doradztwa zawodowego, 

 wsparcie rodziców w związku z udzielaniem przez nich pomocy w podejmowaniu 

przez dzieci decyzji edukacyjno- zawodowych, 

 wzbogacanie oferty szkoły i jej promocja w obszarze działań z zakresu doradztwa 

zawodowego, 

 przejrzystość i ciągłość oddziaływań poprzez wskazanie osób działających na rzecz 

WSDZ i określanie zakresu ich odpowiedzialności, 

 zaplanowanie działań na dany rok szkolny. 

 

 

 



Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego 

5 
 

III. ADRESACI I OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA RELIZACJĘ 

WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO 

Adresaci: 

WSDZ obejmuje działania kierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli 

Realizatorzy: 

 doradca zawodowy, 

 zespół psychologiczno – pedagogiczny, 

 wychowawcy klas, 

 nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, 

 pracownicy biblioteki, 

 instytucje współpracujące ze szkołą m.in. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, 

Powiatowy Urząd Pracy. 

 

IV. CELE  OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE 

 

CELE OGÓLNE 

 

1. Przygotowanie ucznia do dalszego kształcenia, do roli pracownika na obecnym rynku 

pracy oraz samodzielności w różnych sytuacjach życiowych. 

2.  Pomoc uczniom w odkrywaniu indywidualnych predyspozycji i zainteresowań oraz 

planowaniu kariery zawodowej i dalszego kształcenia. 

3. Dostarczenie uczniom niezbędnych informacji do podejmowania trafnych decyzji 

edukacyjnych i zawodowych. 

4. Przygotowanie rodziców/ opiekunów do efektywnego wspierania dzieci  

w podejmowaniu przez nie decyzji edukacyjnych i zawodowych. 

5. Rozwijanie w uczniach świadomości konieczności korygowania ścieżki zawodowej         

i pobudzanie aktywności do poszukiwania alternatywnych rozwiązań w różnych 

sytuacjach życiowych. 

6. Wspieranie nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych i wychowawczych służących 

optymalnemu rozwojowi ucznia. 
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CELE SZCZEGÓŁOWE 

UCZEŃ : 

 kształci umiejętność określania swoich mocnych i słabych stron, zainteresowania, 

zdolności, 

 poznaje swoje predyspozycje zawodowe, 

 wzmacnia poczucie własnej wartości, 

 rozwija umiejętności potrzebne do efektywnego funkcjonowania na rynku pracy 

jako pracownik i pracodawca, 

 poszerza wiedzę na temat z zakresu zawodów oraz możliwości zatrudnienia na 

krajowym i europejskim rynku pracy, 

 rozwija umiejętność planowania własnej ścieżki edukacyjno – zawodowej, 

 poszerza zasób informacji na temat systemu kształcenia oraz możliwości 

uzupełniania, poszerzania i  uzyskiwania kwalifikacji, 

 rozszerza informacje na temat sposobów poszukiwania pracy, sporządzania 

dokumentów aplikacyjnych oraz prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, 

 poznaje  korzyści wynikające z uczenia się przez cale życie w rozwoju osobistym  

i zawodowym, 

  rozwija umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych, 

 kształci umiejętności komunikacyjne oraz umiejętność  pracy w grupie. 

NAUCZYCIELE : 

 kształtują u uczniów postawy przedsiębiorcze, 

 wskazują uczniom znaczenie wiedzy z poszczególnych przedmiotów dla 

kształtowania umiejętności zawodowych, 

 wzmacniają prestiż zawodu, w którym kształcą się uczniowie, 

 aktywizują uczniów do pracy na rzecz szkoły i środowiska lokalnego, 

 wspierają uczniów w rozwijaniu zainteresowań, kompetencji oraz umiejętności 

społecznych, 

 realizują elementy doradztwa zawodowego na zajęciach przedmiotowych, 

 aktywizują uczniów do planowania drogi edukacyjno – zawodowej, 

 zapoznają  uczniów z możliwościami rozwijania kariery, 
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 włączają przedstawicieli instytucji  i zakładów pracy w realizowanie doradztwa 

zawodowego w szkole. 

RODZICE : 

 uzyskują wsparcie w procesie doradczym i aktywnie wspierają dziecko w wyborze 

ścieżki edukacyjno – zawodowej, 

 znają ofertę edukacyjną, 

 wiedzą gdzie szukać pomocy dla swoich dzieci w sytuacjach trudnych, 

 znają czynniki wyboru szkoły i zawodu. 

 

 

V. WARUNKI REALIZACJI WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU 

DORDZTWA ZAWODOWEGO 

 

Treści z zakresu doradztwa zawodowego realizowane są w ciągu roku szkolnego : 

 podczas grupowych zajęć związanych z doradztwem zawodowym, które prowadzone 

są przez doradcę zawodowego( lub innego nauczyciela wyznaczonego przez 

dyrektora) w wymiarze wynikającym z ramowych planów nauczania, 

 na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych,  w tym związanych z wyborem kierunku 

kształcenia i zawodu, na zajęciach z wychowawcą oraz zajęciach pozalekcyjnych, 

 podczas indywidualnych rozmów doradczych prowadzonych przez  doradcę 

zawodowego, nauczycieli, wychowawców, pedagogów, 

 poprzez udział uczniów w praktykach , stażach, targach, wycieczkach, 

zawodoznawczych, spotkaniach i imprezach związanych z wyborem dalszej ścieżki 

edukacyjno – zawodowej, 

 podczas zebrań  i indywidualnych spotkań z rodzicami, 

 poprzez angażowanie  młodzieży w pracę na rzecz szkoły i środowiska lokalnego np. 

samorządu szkolnego, działalności wolontaryjnej, organizacji imprez i uroczystości 

szkolnych. 
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VI. FORMY I METODY DZIAŁAŃ DORADCZYCH 

 

Formy adresowane do uczniów : 

 zajęcia warsztatowe pozwalające na samopoznanie, odkrywanie swoich 

zainteresowań, umiejętności i predyspozycji zawodowych, ukazujące potrzebę 

planowania własnego rozwoju, 

 zajęcia warsztatowe służące poznaniu z obowiązującego prawa pracy i prawa 

administracyjno- gospodarczego, 

 zajęcia warsztatowe rozwijające umiejętności autoprezentacji i rozmowy 

kwalifikacyjnej z pracodawcami, promujące samo zatrudnienie, 

 zajęcia warsztatowe uczące umiejętności redagowania dokumentów aplikacyjnych, 

 zajęcia grupowe umożliwiające poznanie różnych zawodów, 

 realizacja treści zawodoznawczych na lekcjach z poszczególnych przedmiotów, 

 gromadzenie i udostępnianie informacji edukacyjno-zawodowej, 

 spotkania z przedstawicielami różnych zawodów, w tym z absolwentami, 

 spotkania z przedstawicielami uczelni, 

 wycieczki zawodoznawcze, staże i praktyki zawodowe, 

 organizowanie Dnia Otwartego Szkoły, 

 udział w targach edukacyjnych, 

 promowanie idei wolontariatu, 

 koła zainteresowań. 

 

Formy adresowane do rodziców : 

 

 Dni Otwarte Szkoły – promocja szkoły, 

 kierowanie do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej na konsultacje w sytuacjach 

trudnych, 

 udostępnianie informacji edukacyjno-zawodowej ( o zawodach, o możliwościach 

kształcenia i zatrudnienia, o planach rekrutacyjnych szkoły, 

 zachęcanie i włączanie rodziców w proces doradczy szkoły np. poprzez proponowanie 

przedstawiania wykonywanych przez siebie zawodów. 
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Formy adresowane do nauczycieli : 

 organizowanie dni otwartych, 

 współpraca z uczelniami wyższymi  i instytucjami wspierającymi pracę szkoły, 

 promowanie szkoły w szkołach podstawowych, 

 tworzenie warunków do wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą – lekcje 

koleżeńskie, lekcje otwarte, 

 śledzenie losów absolwentów 

 przedstawianie wyników ewaluacji WSDZ na radach pedagogicznych. 

 

 

Formy adresowane do środowiska lokalnego : 

 spotkania z przedstawicielami szkół wyższych, 

 spotkania z przedstawicielami lokalnych firm i zakładów pracy, 

 promowanie szkoły w szkołach podstawowych i na targach edukacyjnych, 

 współpraca z instytucjami wspierającymi pracę szkoły m.in. Poradnia Psychologiczno 

– Pedagogiczna oraz pracownikami Urzędu Pracy. 

 

METODY DZIAŁAŃ : 

 

• ankieta, 

• autoprezentacja, 

• analiza przypadku, 

• burza mózgów,  

• dyskusja moderowana, 

• film, 

• informacja zwrotna, 

• konsultacje, 

• mapa myśli, 

• metaplan, 

• miniwykład, 

• odgrywanie roli, 
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• pogadanka, 

• pokaz filmowy, 

• prezentacje multimedialne, 

• studium przypadku, 

• symulacja, 

• warsztat, 

• wizualizacja, 

• wykład informacyjny, 

• wywiad. 

 

VII. OCZEKIWANE EFEKTY I KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z REALIZACJI 

DORADZTWA ZAWODOWEGO 

 

Uczniowie :  

 potrafią rozpoznać własne zasoby( zainteresowania, predyspozycje, zdolności) 

 i  umieją wykorzystać je w  kształtowaniu swojej drogi zawodowej, 

 posiadają umiejętność budowania  adekwatnej samooceny, 

 są  otwarci na wiedzę i przygotowani do prezentowania swojej osobowości 

 potrafią planować ścieżkę edukacyjno- zawodową, 

 mają dostęp do aktualnej i rzetelnej informacji zawodowej, 

 posiadają informacje na temat systemu kształcenia oraz możliwości uzyskiwania, 

uzupełniania i uzyskiwania kwalifikacji, 

 znają  zasady  wejścia na rynek pracy dzięki poznaniu procedur pozyskiwania  

i utrzymania pracy poszerza wiedzę na temat z zakresu zawodów oraz możliwości 

zatrudnienia na krajowym i europejskim rynku pracy, 

 posiadają wiedzę na temat z zakresu zawodów oraz możliwości zatrudnienia na 

krajowym i europejskim rynku pracy, 

 potrafią stworzyć dokumenty aplikacyjne, 

 znają sposoby poszukiwania pracy, 

 są świadomi  możliwości  wprowadzenia zmian w zaplanowanej ścieżce kariery, 

 są przygotowani do podejmowania świadomych decyzji edukacyjnych i zawodowych, 

 posiadają umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych, 
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 znają korzyści wynikające z uczenia się przez całe życie, 

  podejmują, świadome, samodzielne,  decyzje edukacyjne i zawodowe. 

.  

 

Rodzice : 

• są przygotowani do efektywnego wspierania dzieci w ich wyborach edukacyjnych, 

• mają dostęp do aktualnych informacji o typach szkół, możliwościach kształcenia,  

o rynku pracy i kierunkach kształcenia, 

• angażują się w życie szkoły. 

 

Szkoła : 

 realizuje zobowiązania wynikające z prawa oświatowego, 

 zapewnia ciągłość działań doradczych szkoły i koordynuje zadania wynikające  

z programu wychowawczego szkoły, 

 szkoła jest konkurencyjna na rynku edukacyjnym, 

 posiada bazę informacyjną na terenie szkoły, 

 świadomi siebie uczniowie, mają większą motywację do pracy (przyczynia się  to do 

lepszych wyników nauczania i  wyników egzaminów).  

 

Dla środowiska lokalnego : 

 

 podejmowanie właściwych decyzji przez uczniów przeciwdziała bezrobociu, 

 większa świadomości społeczna dotycząca konieczności planowania rozwoju 

zawodowego, 

 większe szanse  znalezienia odpowiednio przygotowanych pracowników , 

 pracownicy o wyższych kompetencjach osobistych potrafią pracować w zespole, 

kreując postawy aktywne, radzą sobie w sytuacjach trudnych i stresowych, 

 większa szansa dla pracodawców na  znalezienie odpowiednio przygotowanych 

kandydatów, świadomych oczekiwań rynku pracy,  

 nawiązanie dialogu pomiędzy szkołami, pracodawcami a władzami samorządowymi  

 prowadzi do  zwiększenia miejsc pracy dla absolwentów. 
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VIII. EWALUACJA 

 

Ewaluacja służy ocenie skuteczności funkcjonowania wewnątrzszkolnego systemu 

doradztwa zawodowego, zgodności z  potrzebami uczniów Zespołu Szkół im. Mikołaja 

Kopernika  oraz  oczekiwaniami ich rodziców. 

Ewaluacja rocznego planu realizacji działań doradczych będzie dokonywana  co roku  na 

podstawie: 

 analizy dokumentów, 

 zapisów na stronie internetowej szkoły, 

 zapisów w dziennikach lekcyjnych, 

 informacji zwrotnej od  uczniów, nauczycieli, wychowawców, pracowników szkoły, 

 obserwacji uczniów na zajęciach dydaktycznych i pozalekcyjnych,   

 udziału uczniów w konkursach, olimpiadach, projektach, 

 analizy losów absolwentów szkoły. 

 

Analiza efektów pracy doradczej oceni jej skuteczność oraz  zgodność z ideą 

europejskich ram kwalifikacji. Będzie stanowiła podstawę do wprowadzenia modyfikacji  

w programie  WSDZ  z uwzględnieniem potrzeb i możliwości uczniów, rodziców  

i nauczycieli biorących  udział w doradztwie zawodowym oraz potrzeb szkoły i lokalnego 

rynku pracy. 
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IX. PROGRAM REALIZACJI WSDZ DLA LICEUM 

OGÓŁNOKSZTAŁCĄCEGO  NA ROK SZKOLNY 2018/2019 

 

Treści Tematyka 
Metody i formy 

realizacji 
Terminy Odbiorcy Odpowiedzialni 

1. Poznawanie własnych zasobów 

1.1 

Uczeń sporządza 

bilans własnych 

zasobów na 

podstawie 

dokonanej 

autoanalizy 

(„portfolio”) 

Dokumentuj i 

organizuj swój 

rozwój - 

portfolio 

Praca 

indywidualna, 

informacja 

zwrotna,  

dyskusja, 

warsztaty 

KL I uczniowie 

Wychowawcy, 

nauczyciele 

przedsiębiorczoś

ci, pedagog 

1.2 

Uczeń określa 

obszary do 

rozwoju 

edukacyjno-

zawodowego  

i osobistego 

Wyznaczanie 

obszarów do 

rozwoju 

edukacyjno-

zawodowego 

 i osobistego 

Analiza 

korelacji 

między 

wybranym 

profilem klasy, 

a 

wymaganiami 

rekrutacyjnymi 

uczelni 

wyższych.. 

Udział w targach 

edukacyjnych, 

spotkania z 

przedstawicielami 

szkół wyższych 

KL I 
Uczniowie 

i rodzice 

Doradca 

zawodowy, 

wychowawca, 

pedagog 

1.3 

Uczeń określa 

wpływ stanu 

zdrowia na 

wykonywanie 

zadań 

zawodowych 

Stan fizyczny  

i zdrowotny  

 a wybór 

zawodu. 

Ankieta ucznia  

w porozumieniu  

z rodzicami 

KL I i II 
Uczniowie 

i rodzice 

Wychowawca, 

pedagog 

1.4 

Uczeń 

rozpoznaje swoje 

możliwości  

i ograniczenia  

w zakresie 

wykonywania 

zadań 

zawodowych 

 i uwzględnia je 

Jestem 

świadomy 

moich 

możliwości  

i ograniczeń. 

 

Ankieta, analiza, 

KL I  i 

II 

Uczniowie 

i rodzice 

Wychowawca, 

pedagog 
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w planowaniu 

ścieżki 

edukacyjno – 

zawodowej. 

1.5 

Uczeń analizuje 

własne zasoby 

(zainteresowania, 

zdolności, 

uzdolnienie, 

kompetencje, 

predyspozycje 

zawodowe)  

w kontekście 

planowania 

ścieżki 

edukacyjno-

zawodowej. 

Autoanaliza 

zasobów. 

Kreatywność 

w 

rozwiązywaniu 

problemów 

związanych  

z wyborem 

ścieżki 

edukacyjno – 

zawodowej. 

Ankieta, analiza 

przypadku, 

autorefleksja, 

warsztaty- 

samopoznanie 

KL I uczniowie 

Nauczyciele 

wszystkich 

przedmiotów, 

wychowawca 

1.6 

Uczeń określa 

własny system 

wartości w tym 

wartości 

związanych  

z pracą ietyką 

zawodową. 

Moje wartości 

podstawą 

każdego 

działania. 

Studium 

przypadku, 

dyskusja 

KL I uczniowie 

Wychowawca, 

nauczyciele 

przedmiotów, 

doradca 

 

 

2. Świat zawodów i rynek pracy 

2.1 

Uczeń analizuje 

informacje  

o zawodach, 

kwalifikacjach 

i stanowiskach 

pracy oraz 

możliwościach 

ich uzyskiwania 

w kontekście 

wyborów 

edukacyjno-

zawodowych. 

Zawody 

przyszłości  - 

wymyślamy nowy 

zawód. Wiedza 

umiejętności  

i kompetencje 

kluczem do 

sukcesu 

zawodowego. 

Projekcja 

filmu, 

dyskusja, 

Cały 

cykl 
Uczniowie 

Wychowawca, 

doradca zawodowy 

2.2 

Uczeń analizuje 

informacje  

o lokalnym, 

regionalnym, 

krajowym 

 i europejskim 

rynku pracy oraz 

funkcjonujących 

na nim zasadach 

Zmieniający się 

rynek pracy – 

wielokulturo-

wość jako cecha 

charakterysty-

czna dzisiejszego 

rynku pracy 

 

Pokaz 

filmowy, 

prezentacja 

multimedialna, 

miniwykład, 

barometr 

zawodów, 

spotkania z 

absolwentami 

KL III Uczniowie 

Nauczyciele 

przedsiębiorczości, 

przedstawiciel 

Urzędu Pracy 
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w kontekście 

wyborów 

edukacyjno- 

zawodowych 

2.3 

Uczeń porównuje 

formy 

zatrudnienia 

 i możliwości 

funkcjonowania 

na rynku pracy 

jako pracownik, 

pracodawca lub 

osoba 

prowadząca 

działalność 

gospodarczą oraz 

analizuje 

podstawy prawa 

pracy, w tym 

rodzaje umów o 

prace, sposoby 

ich 

rozwiązywania, 

prawa i 

obowiązki 

pracownika 

Znam swoje 

prawa na starcie. 

Formy 

zatrudnienia, 

rodzaje umów o 

pracę. 

Miniwykład, 

praca 

indywidulna, 

praca w 

grupach 

II 

Klasa 
Uczniowie 

Nauczyciele 

przedsiębiorczości 

2.4 

Uczeń 

konfrontuje 

własne zasoby ze 

zidentyfikowany

mi potrzebami i 

oczekiwaniami 

pracodawców 

oraz 

wymaganiami 

rynku pracy 

Typy kultur 

organizacyjnych 

na rynku pracy 

(Funkcje, rola i 

organizacja w 

przedsiębior-

stwie) 

Quiz,  

dyskusja, 

flipchart, 

tablica 

II i III 

klasa 
Uczniowie 

Doradca 

zawodowy, 

nauczyciele 

przedsiębiorczości 

2.5 

Uczeń określa 

znaczenie i 

wskazuje 

możliwości 

realizacji różnych 

form aktywizacji 

zawodowej 

Moje pierwsze 

doświadczenia 

zawodowe 

(wolontariat, 

praca 

tymczasowa) 

Prezentacja z 

wykorzystanie

m Internetu, 

pogadanka 

Cały 

cykl 
Uczniowie 

Wychowawca, 

doradca 

zawodowy, 

2.6 

Uczeń sporządza 

i aktualizuje 

dokumenty 

aplikacyjne 

zgodnie z 

wymaganiami 

pracodawców. 

CV, List 

motywacyjny 

EUROPASS – 

zaprezentuj siebie 

i pracuj w całej 

Europie 

Praca w 

grupach, 

prezentacja, 

dyskusja, 

warsztaty z 

redagowania 

dokumentów 

II i III 

kl., na 

bieżąc

o w 

trakcie 

realiza

cji 

Uczniowie 

Nauczyciele 

przedmiotów: j. 

polskiego, j. 

obcego i 

przedsiębiorczości 
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aplikacyjnych projek

tów 

europe

jskich 

2.7 

Uczeń 

przygotowuje się 

do 

zaprezentowania 

siebie i swoich 

kompetencji 

podczas rozmowy 

kwalifikacyjnej. 

Egzamin ‘z 

siebie’ – czyli jak 

zaprezentować się 

podczas rozmowy 

kwalifikacyjnej 

rozmowa z 

odgrywaniem 

ról, 

Klasa 

matur

alna 

Uczniowie 

Nauczyciele 

wszystkich 

przedmiotów 

2.8 

Uczeń 

charakteryzuje 

przebieg procesu 

zakładania 

własnej 

działalności 

gospodarczej oraz 

instytucje 

wspomagające 

zakładanie 

własnej 

działalności 

gospodarczej. 

Pracować na 

swoim, od czego 

zacząć, gdzie 

szukać wsparcia? 

dyskusja, 

miniwykład 

Klasa 

II i III 
uczniowie 

Nauczyciele 

przedsiębiorczości 

2.9 

Uczeń 

charakteryzuje 

instytucje 

wspomagające 

planowanie 

ścieżki 

edukacyjno-

zawodowej, w 

tym instytucje 

rynku pracy. 

Kto mi pomoże w 

planowaniu mojej 

ścieżki 

edukacyjno – 

zawodowej? 

Miniwykład, 

dyskusja, 

spotkania z 

przedstawiciel

ami  Biura 

Karier, Urzędu 

Pracy, 

Mobilnego 

Centrum 

Informacji 

zawodowej, 

SZOKiem 

KL II uczniowie 

Doradca 

zawodowy, 

wychowawca, 

pedagog, 

nauczyciele 

przedsiębiorczości 

3.Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie 

3.1 

Uczeń korzysta ze 

źródeł informacji 

dotyczących 

dalszego 

kształcenia 

formalnego, 

pozaformalnego i 

nieformalnego. 

Wykorzystanie 

nowych 

technologii i 

Internetu w 

poszukiwaniu 

pracy 

Praca w 

grupie, 

dyskusja 

moderowana, 

zajęcia z 

wykorzystanie

m Internetu 

Cały 

cykl 

nauki 

Uczniowie 

Nauczyciele 

przedmiotów 

informatycznych i 

przedsiębiorczości 

3.2 

Uczeń określa 

korzyści 

wynikające z 

Świat się 

zmienia, czy ja 

też muszę -  

Dyskusja 

Cały 

cykl 

nauki 

uczniowie 

Nauczyciele 

wszystkich 

przedmiotów, 
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uczenia się przez 

całe życie w 

rozwoju osobistym 

i zawodowym. 

umiejętność 

uczenia się 

drogą do 

sukcesu 

edukacyjno – 

zawodowego. 

pedagog 

3.3 

Uczeń analizuje 

możliwości 

uzupełniania, 

poszerzania i 

uzyskiwania 

kwalifikacji 

zawodowych w 

ramach krajowego i 

europejskiego 

systemu 

kwalifikacji. 

Jak, gdzie i od 

kogo warto się 

uczyć? – różne 

formy 

edukacji. 

Dyskusja, 

mapa 

pomysłów. 

KL 

matural

na 

Uczeń, 

rodzice 

Wychowawca, 

pedagog, doradca 

zawodowy 

3.4 

Uczeń wskazuje 

możliwości 

kontynuowania 

nauki. 

Kończę szkołę, 

ale uczę się 

dalej – znam 

możliwe 

kierunki  

mojego 

dalszego 

kształcenia 

Poznanie 

struktury 

szkolnictwa 

policealnego/ 

wyższego. 

 

Dyskusja, 

mapa 

pomysłów, 

burza mózgu 

KL 

matural

na 

uczeń 

Wychowawca, 

doradca 

zawodowy, 

pedagog 

4.Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-

zawodowych 

4.1 

Uczeń ustala swoje 

cele, zadania i 

działania w 

kontekście 

planowania ścieżki 

edukacyjno- 

zawodowej. 

Moje cele 

życiowe – 

wyznaczanie 

celów 

edukacyjno-

zawodowych. 

Miniwykład, 

dyskusja 

problemowa, 

udział w 

Ogólnopolskic

h Targach 

Szkół 

Wyższych 

Kl I i II Uczniowie 

Wychowawca, 

doradca 

zawodowy, 

nauczyciele 

wszystkich 

przedmiotów. 

4.2 

Uczeń sporządza 

indywidualny plan 

działania – planuje 

różne warianty 

ścieżek 

edukacyjno- 

zawodowych na 

podstawie bilansu 

Tworzenie IPD  

(Indywidualne

go Planu 

Działania) 

IPD 
Cały 

cykl 

Uczniowie 

i rodzice 

Doradca 

zawodowy, 

nauczyciele 

przedsiębiorczości 
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własnych zasobów 

i wartości oraz 

informacji na temat 

rynku edukacji i 

rynku pracy, 

przewidując skutki 

własnych decyzji 

4.3 

Uczeń dokonuje 

wyboru dalszej 

ścieżki 

edukacyjno- 

zawodowej 

zgodnie z 

posiadanymi 

zasobami i 

określonymi celami 

zawodowymi. 

Etapy 

podejmowania 

decyzji. 

Techniki 

pomocne w 

podejmowaniu 

decyzji 

edukacyjno- 

zawodowych. 

Praca 

indywidualna, 

dyskusja 

dydaktyczna, 

bank 

pomysłów 

KL II I 

III 
Uczniowie 

Doradca 

zawodowy, 

pedagog, 

nauczyciele 

przedsiębiorczości 
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X. PROGRAM REALIZACJI WSDZ DLA TECHNIKUM NA ROK SZKOLNY 

2018/2019 

 

Treści Tematyka 
Metody i formy 

realizacji 
Terminy Odbiorcy Odpowiedzialni 

1. Poznanie własnych zasobów 

1.1 

Uczeń sporządza 

bilans własnych 

zasobów na 

podstawie 

dokonanej 

autoanalizy 

(„portfolio”) 

Czy jestem 

przedsiębiorczy? 

praca 

indywidualna, 

informacja 

zwrotna, metoda 

ćwiczeń, praca w 

grupach 

klasa I uczniowie 

wychowawcy, 

nauczyciele 

przedsiębiorczości, 

pedagog 

1.2 

Uczeń określa 

obszary do 

rozwoju 

edukacyjno-

zawodowego i 

osobistego 

Wyznaczanie 

obszarów do 

rozwoju 

edukacyjno-

zawodowego i 

osobistego. 

analiza korelacji 

między 

wybranym 

profilem klasy, a 

wymaganiami 

rekrutacyjnymi 

uczelni 

wyższych. 

klasa I 
uczniowie, 

rodzice 

doradca zawodowy, 

wychowawca, 

pedagog 

1.3 

Uczeń określa 

wpływ stanu 

zdrowia na 

wykonywanie 

zadań 

zawodowych 

Predyspozycje 

fizyczne i 

psychofizyczne 

dla 

poszczególnych 

zawodów. 

ankieta ucznia w 

porozumieniu z 

rodzicami, 

analiza ankiet, 

praca 

indywidualna. 

pogadanka w 

grupach 

klasa I, 

II 

uczniowie, 

rodzice 

wychowawca, 

pedagog, doradca 

zawodowy 

1.4 

Uczeń 

rozpoznaje swoje 

możliwości i 

ograniczenia w 

zakresie 

wykonywania 

zadań 

zawodowych i 

uwzględnia je w 

planowaniu 

ścieżki 

edukacyjno – 

zawodowej. 

Kim chcę zostać 

w przyszłości? 

pogadanka, 

analiza 

poszczególnych 

zawodów i 

dalszej ścieżki 

edukacyjnej na 

podstawie 

broszur i 

informatorów 

różnych uczelni, 

spotkania z 

przedstawicielami 

wyższych uczelni 

klasa I, 

IV 

uczniowie, 

rodzice 

doradca zawodowy, 

wychowawca, 

pedagog, 

przedstawiciele 

poszczególnych 

uczelni wyższych 

1.5 
Uczeń analizuje 

własne zasoby 

1.Moje 

predyspozycje 

praca 

indywidualna, 

klasa I, 

II 
uczniowie 

wychowawca 

nauczyciele 
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(zainteresowania, 

zdolności, 

uzdolnienie, 

kompetencje, 

predyspozycje 

zawodowe) w 

kontekście 

planowania 

ścieżki 

edukacyjno-

zawodowej. 

zawodowe. 

2.Rozwijanie 

kompetencji 

personalnych i 

społecznych. 

3.Moje 

zdolności i 

uzdolnienia 

4. Mój styl 

uczenia się. 

metoda ćwiczeń, 

dyskusja, 

burza mózgów, 

mini wykład, 

praca w grupach, 

wszystkich 

przedmiotów 

1.6 

Uczeń określa 

własny system 

wartości w tym 

wartości 

związanych z 

pracą i etyką 

zawodową. 

1.Etyka 

zawodowa czy 

wiem co to jest? 

2. Co dla mnie 

jest 

najważniejsze, 

czyli własny 

system wartości. 

mapa myśli, 

burza mózgów, 

praca 

indywidualna, 

praca w grupach, 

metoda ćwiczeń, 

wykład 

informacyjny 

klasa I uczniowie 

nauczyciele 

przedsiębiorczości, 

doradca zawodowy 

 

2. Świat zawodów i rynek pracy 

2.1 

Uczeń analizuje 

informacje o 

lokalnym, 

regionalnym, 

krajowym i 

europejskim rynku 

pracy oraz 

funkcjonujących na 

nim zasadach w 

kontekście wyborów 

edukacyjno - 

zawodowych 

1.Metody 

poszukiwania 

pracy 

2. Rynek pracy 

– mity a 

rzeczywistość. 

3. Praca za 

granicą – plusy i 

minusy. 

praca w grupach, 

metoda ćwiczeń, 

dyskusja, 

broszury 

informacyjne 

cały 

cykl 
uczniowie 

wychowawca, 

doradca 

zawodowy 

2.2 

Uczeń określa 

zawody i stanowiska 

pracy, dla których 

bazę stanowią jego 

kwalifikacje, z 

uwzględnieniem 

zawodów przyszłości 

i zapotrzebowania 

rynku pracy 

1.Tendencje na 

europejskim 

rynku pracy – 

branże 

przyszłości. 

2. Uzyskiwanie 

dodatkowych 

kwalifikacji w 

cyklu nauczania 

 

dyskusja, metoda 

ćwiczeń, 

pogadanka, 

konsultacje z 

pracownikiem 

PUP lub 

SZOKiem, 

klasa 

IV 
uczniowie 

doradca 

zawodowy, 

przedstawiciel 

Urzędu Pracy 

2.3 

Uczeń porównuje 

formy zatrudnienia i 

możliwości 

funkcjonowania na 

rynku pracy jako 

pracownik, 

1.Znam swoje 

prawa na starcie. 

2.Zatrudnienie 

pracownika na 

podstawie 

poszczególnych 

mini wykład, 

praca 

indywidualna, 

praca w grupach 

klasa 

III, IV 
uczniowie 

nauczyciele 

przedsiębiorczoś

ci 
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pracodawca lub osoba 

prowadząca 

działalność 

gospodarczą oraz 

analizuje podstawy 

prawa pracy, w tym 

rodzaje umów o 

prace, sposoby ich 

rozwiazywania, prawa 

i obowiązki 

pracownika 

umów 

2.4 

Uczeń konfrontuje 

własne zasoby ze 

zidentyfikowanymi 

potrzebami i 

oczekiwaniami 

pracodawców oraz 

wymaganiami rynku 

pracy 

Typy kultur 

organizacyjnych 

na rynku pracy 

(Funkcje, rola i 

organizacja w 

przedsiębiorstwi

e) 

quiz,  dyskusja, 

(flipchart, 

tablica) 

klasa II, 

III 
uczniowie 

doradca 

zawodowy, 

nauczyciele 

przedsiębiorczoś

ci 

2.5 

Uczeń określa 

znaczenie i wskazuje 

możliwości odbycia 

stażu zawodowego 

lub zdobycia 

zatrudnienia z 

wykorzystaniem 

dostępnych form 

aktywizacji 

zawodowej. 

Moja pierwsza 

praca zawodowa. 

Korzyści z 

udziału w 

różnych formach 

aktywizacji 

zawodowej. 

Prezentacja z 

wykorzystaniem 

Internetu, 

pogadanka, 

udział w Dniu 

Przedsiebiorczoś

ci 

cały 

cykl 
uczniowie 

wychowawca, 

doradca 

zawodowy 

2.6 

Uczeń sporządza i 

aktualizuje 

dokumenty 

aplikacyjne zgodnie z 

wymaganiami 

pracodawców. 

Dokumenty 

aplikacyjne 

niezbędne w celu 

pozyskania 

zatrudnienia 

Praca w grupach, 

prezentacja, 

dyskusja, 

warsztaty 

II, III i 

IV 

klasa, 

na 

bieżąco 

w 

trakcie 

realizac

ji 

projekt

ów 

europej

skich 

uczniowie 

nauczyciele 

przedmiotów: 

języka 

polskiego, 

języka obcego i 

podstaw 

przedsiębiorczoś

ci 

2.7 

Uczeń przygotowuje 

się do 

zaprezentowania 

siebie i swoich 

kompetencji podczas 

rozmowy 

kwalifikacyjnej. 

1. Techniki 

autoprezenta

cji 

2. Jak dobrze 

wypaść na 

rozmowie 

kwalifikacyj

nej? – twarzą 

rozmowa z 

odgrywaniem 

ról, scenki 

tematyczne 

klasa 

IV 
uczniowie 

nauczyciele 

wszystkich 

przedmiotów 
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w twarz z 

przyszłym 

pracodawcą 

2.8 

Uczeń charakteryzuje 

przebieg procesu 

zakładania własnej 

działalności 

gospodarczej oraz 

instytucje 

wspomagające 

zakładanie własnej 

działalności 

gospodarczej. 

Własna firma 

szansą na lepsze 

jutro? – Pierwsze 

kroki w 

zakładaniu 

własnej 

działalności 

gospodarczej. 

dyskusja, 

symulacja 

klasa 

III, IV 
uczniowie 

nauczyciele 

przedsiębiorczoś

ci 

2.9 

Uczeń charakteryzuje 

instytucje 

wspomagające 

planowanie ścieżki 

edukacyjno-

zawodowej, w tym 

instytucje rynku 

pracy. 

Kto mi pomoże 

w planowaniu 

mojej ścieżki 

edukacyjno – 

zawodowej? 

mini wykład, 

dyskusja, 

spotkania z 

przedstawiciela

mi  Biura Karier, 

Urzędu Pracy 

klasa III uczniowie 

doradca 

zawodowy, 

wychowawca, 

pedagog, 

nauczyciele 

przedsiębiorczoś

ci 

 

3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie 

3.1 

Uczeń korzysta ze 

źródeł informacji 

dotyczących 

dalszego 

kształcenia i 

doskonalenia 

zawodowego 

formalnego, 

pozaformalnego i 

nieformalnego. 

Wykorzystanie 

nowych technologii i 

Internetu w 

poszukiwaniu pracy. 

praca w grupie, 

dyskusja 

moderowana, 

zajęcia z 

wykorzystaniem 

Internetu 

cały 

cykl 
uczniowie 

nauczyciele 

przedmiotów 

informatycznych 

i 

przedsiębiorczoś

ci 

3.2 

Uczeń analizuje 

możliwości 

uzupełniania, 

poszerzania i 

uzyskiwania 

nowych 

kwalifikacji 

zawodowych w 

ramach 

krajowego i 

europejskiego 

systemu 

kwalifikacji. 

Jak, gdzie i od kogo 

warto się uczyć? – 

różne formy 

edukacji. 

dyskusja, mapa 

pomysłów 

klasa 

IV 

uczeń, 

rodzice 

wychowawca, 

pedagog, 

doradca 

zawodowy 

3.3 

Uczeń określa 

korzyści 

wynikające z 

Świat się zmienia, 

czy ja też muszę -  

umiejętność uczenia 

dyskusja, udział 

w szkoleniach, 

praca w grupie 

cały 

cykl 
uczniowie 

nauczyciele 

wszystkich 

przedmiotów, 
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uczenia się przez 

całe życie w 

rozwoju 

osobistym i 

zawodowym. 

się drogą do sukcesu 

edukacyjno – 

zawodowego. 

pedagog, 

wykładowcy 

uczelni 

wyższych 

3.4 

Uczeń analizuje 

możliwości 

kontynuowania 

nauki. 

1.Kończę szkołę, ale 

uczę się dalej – znam 

możliwe kierunki  

mojego dalszego 

kształcenia. 

2.Poznanie struktury 

szkolnictwa 

policealnego/wyższe

go. 

 

dyskusja, mapa 

myśli, burza 

mózgów, 

informatory, 

Internet, 

klasa 

IV 
uczeń 

wychowawca, 

doradca 

zawodowy, 

pedagog 

 

4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych 

4.1 

Uczeń ustala 

swoje cele, 

zadania i 

działania w 

kontekście 

planowania 

ścieżki 

edukacyjno- 

zawodowej. 

1. Jak zorganizować swój 

czas? 

2. Moje cele życiowe – 

wyznaczanie celów 

edukacyjno-

zawodowych. 

mini 

wykład, 

dyskusja, 

praca w 

grupach, 

udział w 

Ogólnopols

kich 

Targach 

Szkół 

Wyższych 

klasa I, 

II, III 
uczniowie 

wychowawca, 

doradca 

zawodowy, 

nauczyciele 

wszystkich 

przedmiotów. 

4.2 

Uczeń sporządza 

indywidualny 

plan działania – 

planuje różne 

warianty ścieżek 

edukacyjno- 

zawodowych na 

podstawie bilansu 

własnych 

zasobów i 

wartości oraz 

informacji na 

temat rynku 

edukacji i rynku 

pracy, 

przewidując 

skutki własnych 

decyzji 

1.Tworzenie IPD  

(Indywidualnego Planu 

Działania) 

2. Analiza rynku pracy, 

zapotrzebowanie na 

poszczególne zawody w 

kontekście edukacji 

wyższej 

IPD, 

Internet, 

praca 

indywidualn

a, dyskusja 

cały 

cykl 

uczniowie 

i rodzice 

doradca 

zawodowy, 

nauczyciele 

przedsiębiorczoś

ci 

4.3 

Uczeń dokonuje 
wyboru dalszej 

ścieżki edukacyjno- 

zawodowej zgodnie 

1.Etapy podejmowania 

decyzji. Techniki 

pomocne w 

praca 

indywidualn

a, dyskusja, 

klasa 

III, IV 
uczniowie 

doradca 

zawodowy, 

pedagog, 
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XI. PROGRAM REALIZACJI WSDZ DLA BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA 

NA ROK SZKOLNY 2018/2019 

 

Treści Tematyka 

Metody i 

formy 

realizacji 

Terminy Odbiorcy Odpowiedzialni 

1. Poznawanie własnych zasobów 

1.1 

Uczeń sporządza 

bilans własnych 

zasobów na 

podstawie 

dokonanej 

autoanalizy 

(„portfolio”) 

Bilans 

kompetencji 

zawodowych       

i społecznych. 

Ankieta, 

analiza, 

dyskusja 

KL I Uczniowie Doradca zawodowy 

1.2 

Uczeń określa 

obszary do 

rozwoju 

edukacyjno-

zawodowego i 

osobistego 

Bilans zasobów, 

czyli moje 

mocne i słabe 

strony. 

Praca 

indywidualna, 

informacja 

zwrotna, 

dyskusja 

KL I Uczniowie 
Pedagog, psycholog, 

wychowawca 

1.3 

Uczeń określa 

wpływ stanu 

zdrowia na 

wykonywanie 

zadań 

zawodowych 

Stan fizyczny      

i zdrowotny,      

a wybór 

zawodu. 

Ankieta ucznia 

w 

porozumieniu 

z rodzicami 

KL I i II 
Uczniowie 

i rodzice 

Wychowawca, 

pedagog 

1.4 

Uczeń 

rozpoznaje swoje 

możliwości i 

ograniczenia w 

zakresie 

wykonywania 

zadań 

zawodowych i 

uwzględnia je w 

planowaniu 

ścieżki 

edukacyjno – 

zawodowej. 

Mocne strony     

i 

zainteresowania, 

a wybór dalszej 

drogi 

edukacyjno-

zawodowej. 

Prezentacja 

multimedialna, 

wykład, 

dyskusja 

KL II Uczniowie 
Doradca zawodowy, 

wychowawca 

1.5 
Uczeń analizuje 

własne zasoby 

Moje 

zainteresowania 

Ankieta, 

analiza 
KL I Uczniowie 

Pedagog, psycholog, 

wychowawca 

z posiadanymi 

zasobami i 

określonymi celami 

zawodowymi. 

podejmowaniu decyzji 

edukacyjno- 

zawodowych. 

2.Planuję swój rozwój 

edukacyjno – zawodowy. 

wizualizacja

, drzewo 

decyzyjne, 

nauczyciele 

przedsiębiorczoś

ci 
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(zainteresowania, 

zdolności, 

uzdolnienie, 

kompetencje, 

predyspozycje 

zawodowe) w 

kontekście 

planowania 

ścieżki 

edukacyjno-

zawodowej. 

i uzdolnienia, 

czyli co lubię      

i w czym jestem 

dobry. 

przypadku, 

autorefleksja 

1.6 

Uczeń określa 

własny system 

wartości w tym 

wartości 

związanych z 

pracą i etyką 

zawodową. 

Co jest dla mnie 

ważne? 

Ankieta, 

analiza 

przypadku, 

autorefleksja 

KL I Uczniowie Wychowawca 

 

2. Świat zawodów i rynek pracy 

2.1 

Uczeń analizuje 

informacje o 

lokalnym, 

regionalnym, 

krajowym i 

europejskim rynku 

pracy oraz 

funkcjonujących na 

nim 

zasadach w 

kontekście 

wyborów 

edukacyjno-

zawodowych 

Współczesny 

rynek pracy – 

dlaczego warto go 

śledzić? 

Wykład, 

dyskusja 
KL II Uczniowie 

Wychowawca, 

doradca 

zawodowy 

2.2 

Uczeń określa 

zawody i 

stanowiska pracy, 

dla których bazę 

stanowią jego 

kwalifikacje, z 

uwzględnieniem 

zawodów 

przyszłości 

i zapotrzebowania 

rynku pracy 

Mój zawód bazą 

do rozwoju. 

Studium 

przypadku, 

dyskusja 

KL II Uczniowie 

Wychowawca, 

nauczyciele 

przedmiotów 

zawodowych 

2.3 

Uczeń porównuje 

formy zatrudnienia 

i możliwości 

funkcjonowania na 

Zaczynasz pracę – 

poznaj swoje 

prawa i obowiązki. 

Pokaz 

filmowy, 

prezentacja 

multimedial

KL II Uczniowie 
Doradca 

zawodowy 
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rynku pracy jako 

pracownik, 

pracodawca lub 

osoba 

prowadząca 

działalność 

gospodarczą w 

obszarze, w którym 

się kształci, oraz 

analizuje podstawy 

prawa pracy, w tym 

rodzaje umów o 

pracę, sposoby ich 

rozwiązywania, 

prawa i obowiązki 

pracownika 

na 

2.4 

Uczeń konfrontuje 

własne zasoby ze 

zidentyfikowanymi 

potrzebami i 

oczekiwaniami 

pracodawców oraz 

wymaganiami 

rynku pracy 

Moje zasoby          

w kontekście 

wybranego 

zawodu 

Ankieta, 

analiza 

przypadku, 

autorefleksja 

KL I Uczniowie Wychowawca 

2.5 

Uczeń określa 

znaczenie i 

wskazuje 

możliwości 

odbycia stażu 

zawodowego lub 

zdobycia 

zatrudnienia z 

wykorzystaniem 

dostępnych form 

aktywizacji 

zawodowej 

Praca sama nas nie 

znajdzie 

Wykład, 

udział w 

Dniu 

Przedsiębior

czości 

KL II Uczniowie Wychowawca 

2.6 

Uczeń sporządza i 

aktualizuje 

dokumenty 

aplikacyjne 

zgodnie z 

wymaganiami 

pracodawców. 

Moja wizytówka 

zawodowa, czyli 

dokumenty 

aplikacyjne. 

Praca w 

grupach, 

prezentacja, 

dyskusja, 

warsztaty 

KL II Uczniowie 

Doradca 

zawodowy, 

wychowawca 

2.7 

Uczeń 

przygotowuje się 

do 

zaprezentowania 

siebie i swoich 

kompetencji 

podczas rozmowy 

Zdobywam pracę, 

czyli skuteczna 

rozmowa 

kwalifikacyjna. 

Rozmowa z 

odgrywanie

m ról 

KL II Uczniowie 
Doradca 

zawodowy 
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kwalifikacyjnej. 

2.8 

Uczeń 

charakteryzuje 

przebieg procesu 

zakładania własnej 

działalności 

gospodarczej oraz 

instytucje 

wspomagające 

zakładanie własnej 

działalności 

gospodarczej. 

Czy mam 

predyspozycje, 

aby zostać 

przedsiębiorcą. 

Ankieta, 

analiza 
KL I Uczniowie 

Doradca 

zawodowy 

2.9 

Uczeń 

charakteryzuje 

instytucje 

wspomagające 

planowanie ścieżki 

edukacyjno-

zawodowej, w tym 

instytucje rynku 

pracy. 

Instytucje rynku 

pracy. 

Prezentacja 

multimedial

na, wykład, 

dyskusja 

KL I Rodzice Wychowawca 

3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie 

3.1 

Uczeń korzysta ze 

źródeł informacji 

dotyczących 

dalszego 

kształcenia 

formalnego, 

pozaformalnego i 

nieformalnego. 

System 

kwalifikacji          

w Polsce i UE, 

czyli nowe 

wyzwania 

edukacyjne. 

Prezentacja, 

dyskusja 
KL III Uczniowie Wychowawca 

3.2 

Uczeń analizuje 

możliwości 

uzupełniania, 

poszerzania i 

uzyskiwania 

nowych 

kwalifikacji 

zawodowych w 

ramach krajowego 

i europejskiego 

systemu 

kwalifikacji 

Kwalifikacje          

a kompetencje, 

czyli wiedza, 

umiejętności          

i kompetencje 

społeczne. 

Wykład, 

dyskusja, 

autorefleksja 

KL I Uczniowie 
Doradca 

zawodowy 

3.3 

Uczeń określa 

korzyści 

wynikające z 

uczenia się przez 

całe życie w 

rozwoju osobistym 

i zawodowym 

Uczenie się przez 

całe życie – szansa 

czy obowiązek? 

Prezentacja 

multimedial

na, wykład, 

dyskusja 

KL II Uczniowie 

Doradca 

zawodowy, 

wychowawca 
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3.4 

Uczeń analizuje 

możliwości 

kontynuowania 

nauki. 

Źródła informacji      

o możliwościach 

uczenia się po 

branżowej szkole, 

czyli skąd czerpać 

wiedzę. 

Prezentacja, 

dyskusja 
KL III Uczniowie 

Wychowawca, 

doradca 

zawodowy 

4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych 

4.1 

Uczeń ustala swoje 

cele, zadania i 

działania w 

kontekście 

planowania ścieżki 

edukacyjno- 

zawodowej. 

Kariera – co to 

takiego? 

Ankieta, 

analiza 

przypadku, 

autorefleksja 

KL III Uczniowie Wychowawca 

4.2 

Uczeń sporządza 

indywidualny plan 

działania – planuje 

różne warianty 

ścieżek 

edukacyjno- 

zawodowych na 

podstawie bilansu 

własnych zasobów 

i wartości oraz 

informacji na temat 

rynku edukacji i 

rynku pracy, 

przewidując skutki 

własnych decyzji 

Mój Indywidualny 

Plan Działania. 
IPD KL III Uczniowie 

Doradca 

zawodowy 

4.3 

Uczeń dokonuje 

wyboru dalszej 

ścieżki 

edukacyjno- 

zawodowej 

zgodnie z 

posiadanymi 

zasobami i 

określonymi celami 

zawodowymi. 

Co motywuje 

mnie do nauki, 

czyli korzyści        

z uczenia się przez 

całe życie 

Pokaz 

filmowy, 

prezentacja 

multimedial

na 

KL III Uczniowie 

Pedagog, 

psycholog, 

wychowawca 
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XII. SŁOWNIK POJĘĆ 

 

 

 

 autoprezentacja  -  forma zaprezentowania przez zebranymi własnej osoby, często      

za pomocą kilku zdań mówiących o pochodzeniu, wykształceniu, czy 

zainteresowaniach 

 

  burza mózgów  -  forma dyskusji mająca na celu wymienienie przez uczestników         

i uczestniczki zajęć możliwie wielu opinii, komentarzy i rozwiązań omawianego 

zagadnienia lub problemu. W przeciwieństwie do dyskusji, burza mózgów nie musi 

być moderowana przez osobę prowadzącą zajęcia. 

 

 dyskusja  -   rozmowa grupy osób polegająca na wymianie opinii, spostrzeżeń, 

poglądów na dany temat. Poza  dyskusją zwykłą, wyróżniamy  dyskusję moderowaną 

(kiedy osoba pełniąca rolę moderatora zachęca do wymiany poglądów, pilnując 

jednocześnie by wszystko przebiegało zgodnie z ustalonymi z góry zasadami) 

 

 konsultacja  -   forma kontaktu dwóch lub kilku osób, która przybiera dwie postacie      

w zależności od położenia zainteresowanego. Z jednej strony jest to poszukiwanie rad 

i zasięganie wiedzy u specjalistów w danej dziedzinie, z drugiej, udzielanie osobom 

zainteresowanym informacji, wyjaśnień i porad w zakresie, w którym jesteśmy 

specjalistami 

 

 mapa myśli  -  metoda definiowania pojęć, dzięki niej uczestnicy  wizualnie 

opracowują pojęcia, problemy, zjawiska, sytuacje czy zdarzenia z wykorzystaniem 

rysunków, symboli, haseł  

 

 metaplan  -  plastyczny zapis dyskusji prowadzonej w grupach, dyskutujących na 

określony temat i tworzących jednocześnie plakat – graficzny skrócony zapis 

„narady”. Celem metody jest spokojne rozważenie problemu i skupienie się przede 

wszystkim na poszukiwaniu wspólnego rozwiązania.  

 

 miniwykład osoby prowadzącej  -  wykład służący krótkiemu zaprezentowaniu 

zagadnienia przez osobę prowadzącą.  

 

 odgrywanie ról  -   czynne uczestnictwo zgromadzonych osób w szkoleniu. Zadaniem 

uczestników jest wcielenie się w określone postacie, odegranie zazwyczaj narzuconej 

roli będącej odwzorowaniem prawdopodobnej sceny z życia codziennego. 

 

 prezentacja multimedialna   -  forma prezentacji, tj. wystąpienia publicznego, przy 

użyciu projektora multimedialnego  

 

 quiz  -  metoda polegająca na zadawaniu pytań i służy sprawdzeniu wiedzy grupy. 

Może mieć funkcję wprowadzenia terminów i informacji z zakresu tematyki zajęć         

i wyrównania wiedzy grupy na dany temat 
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 studium przypadku (analiza przypadku)  –  analiza pojedynczego przypadku,               

tj. szczegółowy opis, zazwyczaj rzeczywistego, przypadku, pozwalający wyciągnąć 

wnioski co do przyczyn i rezultatów jego przebiegu Celem studium przypadku jest 

pokazanie koncepcji wartych skopiowania, jak i potencjalnych błędów 

 

 warsztat  -   praktyczna część szkolenia której zadaniem jest wytrenowanie właściwej 

metody działania, bądź nabycie lub udoskonalenie pewnej umiejętności.  

 

 wizualizacja  -  metoda, które wykorzystuje wyobraźnię osoby uczestniczącej. W tym 

celu osoba prowadząca wykorzystuje wszelkie inne graficzne metody analizy                

i przekazywania informacji. 

 

  wywiad  -  uczestniczki i uczestnicy eksplorują zagadnienie poprzez aktywne 

uczestnictwo. Każdy wciela się w jedną z dwóch ról: dziennikarza lub osoby 

udzielającej wywiadu 

 

 

 


