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Program realizacji zajęć z zakresu doradztwa 

zawodowego w klasie  VIII 
rok szkolny 2018/2019 

 

I. PODSTAWA PRAWNA  

 

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

2572 z późn. zm.) 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. w 

sprawie doradztwa zawodowego ( Dz.U.z 2018 ,  poz. 1675 )   

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

sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej 

w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach  ((Dz. U. poz. 1591 oraz 

z 2018 r. poz. 1647). Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i 

zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej prowadzą 

nauczyciele, wychowawcy i specjaliści.  

4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. 

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

wyboru zawodu i kierunki kształcenia” 

 
 

 

Zgodnie z rozporządzeniem ministra Edukacji Narodowej dnia 16 sierpnia 2018 

r. w sprawie doradztwa zawodowego ( Dz. U. z 2018 ,  poz. 1675 )  w  roku szkolnym 

2018/2019 zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, będą realizowane w oparciu 

o program przygotowany przez nauczyciela realizującego te zajęcia i dopuszczony do 

użytku przez dyrektora szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.  

Zgodnie z ustawą program  zawiera treści dotyczące informacji o zawodach, 

kwalifikacjach i stanowiskach pracy oraz możliwościach uzyskania kwalifikacji 

zgodnych z potrzebami rynku pracy i predyspozycjami zawodowymi – a zatem 

informacje edukacyjno-zawodowe, informacje dotyczące rynku pracy i informacje 

dotyczące samopoznania. 
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II. CELE PROGRAMU  

Celem doradztwa zawodowego w klasie VIII szkoły podstawowej jest 

przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego planowania ścieżki swojej kariery i 

trafnego podejmowania decyzji dotyczących wyboru kierunku dalszej nauki.  

 

• poznawanie samego siebie;  

• poszerzanie własnych: wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych; 

• rozwijanie umiejętności uczenia się przez całe życie; 

• analiza informacji na temat systemu edukacji i rynku pracy; 

• kształtowanie gotowości do wejścia na rynek pracy. 

 

 
III. CELE SZCZEGÓŁOWE W POSZCZEGÓŁNYCH OBSZARACH  

 
 W obszarze POZNANIE SIEBIE 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. 

 
 

 W obszarze 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. 

 
 



 

 W obszarze RYNEK EDUKACYJNY uczeń: 

 
- analizuje oferty szkół ponadpodstawowych i szkół wyższych pod względem 

możliwości dalszego kształcenia, korzystając z dostępnych źródeł informacji,  

- analizuje kryteria rekrutacyjne do wybranych szkół w kontekście rozpoznania 

własnych zasobów,  

- charakteryzuje strukturę systemu edukacji formalnej oraz możliwości edukacji poza 

formalnej i nieformalnej,  

- określa znaczenie uczenia się przez całe życie. 

 
 W obszarze 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,  

 

 

IV. METODY PRACY: 

 Podczas  zajęć zaproponowano zastosowanie aktywnych metod nauczania, 

które  pozwalają uczniom na rozważanie, wyciąganie wniosków, rozwijanie 

kompetencji komunikacyjnych i współpracę w grupie. Popełnianie błędów oraz ich 

poprawianie w oparciu o szczegółową analizę stanowi istotną część procesu 

edukacyjnego.  

 

• analiza przypadku, 

• ankieta, 

• autoprezentacja, 

• burza mózgów, 

• ćwiczenia grupowe, 

• debata , 

• drzewko decyzyjne, 

• dyskusja dydaktyczna,  



• drama,  

• gry dydaktyczne,  

• kolaż, 

• kwestionariusz, 

• mapa myśli, 

• mini-wykład, 

• plakat, 

• twórcze rozwiązywanie problemów, 

 

 
V. ZAMIERZONE EFEKTY PRACY  

 

W zakresie WIEDZY uczeń: 
• posługuje się  pojęciami związanymi z tematyką rynku pracy, kwalifikacji 

zawodowych; 

• identyfikuje swoje możliwości psychofizyczne i predyspozycje zawodowe; 

• wyjaśnia zależności pomiędzy zainteresowaniami a wyborem zawodu; 

• wymienia umiejętności niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w różnych 

rolach zawodowych i społecznych. 

 
W zakresie UMIEJĘTNOŚĆI uczeń: 

• rozwija swoje zainteresowania; 

• wykorzystuje wiedzę teoretyczną z zakresu doradztwa zawodowego, aby trafnie 

określić swe predyspozycje, zdolności, umiejętności; 

• samodzielnie lub z pomocą doradcy planuje dalszą ścieżkę rozwoju 

edukacyjno-zawodowego. 

 
W zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH  uczeń: 

• skutecznie współpracuje z kolegami w zespole; 

• przyjmuje twórczą i refleksyjną postawę wobec przekonań oraz sposobu 

postępowania innych ludzi; 

• rozwiązuje konflikty powstające podczas pracy zespołowej. 

 
 

VI. TEMATYKA SPOTKAŃ ( 10 godzin lekcyjnych) 

 

1. Ja na rynku edukacyjno-zawodowym, moje zasoby, zainteresowania, cele, plany, 

obszary do pracy,  

2. Moje wartości i potrzeb a moje cele i plany edukacyjno-zawodowe 

3. Potrafię się zaprezentować -  autoprezentacja,  

4. Zasady dobrej rozmowy kwalifikacyjnej 



5. Znaczenie uczenia się przez całe życie.  

6. Ścieżka edukacyjno-zawodowa- co dalej po szkole podstawowej ? 

7. Gdzie mogę uzyskać pomoc przy wyborze szkoły ? 

8. Sukces – co to dla mnie znaczy ?  

9. Czym kierować się przy wyborze szkoły ?  

10. Zawód szyty na moją miarę. 

 

 
Katarzyna Gawlińska-Dziewit  

pedagog szkolny, prowadząca zajęcia z doradztwa zawodowego  
 

 

 


