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Czym jest Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego (WSDZ)?
Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego (WSDZ) to dokument, który
zawiera informacje o wszystkich działaniach, jakie prowadzi szkoła, aby wspomóc ucznia
w świadomym planowaniu swojej ścieżki edukacyjno-zawodowej z uwzględnieniem jego
mocnych stron, zainteresowań, umiejętności i predyspozycji zawodowych. Definiuje on:
rolę i zadania osób, które są odpowiedzialne za poszczególne kwestie, czas i miejsce
realizacji zadań, jakie są oczekiwane efekty i metody pracy.
WSDZ jest częścią planu wychowawczego szkoły. Odbiorcami tych zadań
są uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz instytucje, które wspomagają ten proces
doradczy.
I. PODSTAWA PRAWNA




Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe;



Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad organizacji
i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole;



Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie
wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich
rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno - pedagogicznych oraz nauczycieli:
pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców
zawodowych;



Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 12 lutego
doradztwa zawodowego (Dz. U. z dnia 20.02.2019 poz. 325);

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie
ramowych planów nauczania dla publicznych szkół;

2019 r. w sprawie

II. ZAŁOŻENIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO:










wybór ścieżki edukacyjno – zawodowej nie powinien być przypadkowym aktem oraz
nie jest jednorazowym wydarzeniem, a procesem, który trwa przez całe życie,
preferencje zawodowe i zainteresowania wywodzą się z doświadczeń z dzieciństwa
i rozwijają się wraz z upływem czasu,
na wybór zawodu wpływają przede wszystkim wartości, zainteresowania, mocne
strony, czynniki emocjonalne, rodzaj i poziom wykształcenia, środowisko, z jakiego
wywodzi się dana osoba,
WSDZ obejmuje pracę indywidualną i grupową z uczniami, rodzicami i nauczycielami.
WSDZ ma charakter działań planowanych,
wspieranie uczniów w wyborze dalszej drogi kształcenia, planowania kariery
edukacyjno – zawodowej oraz udzielanie wszelkich informacji na ten temat,
wspieranie nauczycieli w planowaniu i realizacji WSDZ oraz w planowaniu lekcji
przedmiotowych i zajęć związanych z wyborem ścieżki edukacyjno – zawodowej
przez uczniów,
wspieranie rodziców podczas wyboru przez ich dziecko ścieżki edukacyjno –
zawodowej.
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CELE GLÓWNE WSDZ

III.













IV.

1. Cele ogólne:
przygotowanie uczniów do wyboru dalszej ścieżki edukacyjno – zawodowej,
określenie własnych predyspozycji, cech osobowości, temperamentu, zainteresowań,
talentów, mocnych stron i umiejętności,
przygotowanie uczniów do podejmowania samodzielnych i trafnych wyborów
edukacyjno – zawodowych,
uświadomienie rodzicom, jak wielką rolę odgrywają w procesie przygotowania
dziecka do wyboru edukacyjnej i zawodowej przyszłości,
przekazanie informacji na temat dziecka w kwestii jego predyspozycji zawodowych,
osobowościowych i edukacyjnych.
2. Cele szczegółowe:
Uczeń:
• poznaje siebie,
• nazywa swoje umiejętności, zainteresowania, talenty, mocne strony,
• planuje, zarządza swoim czasem, stawia cele,
• posiada informacje o zawodach, zawodach przyszłości, rynku pracy;
Nauczyciele:
• potrafią zauważać potrzeby i zasoby uczniów,
• wspierają rodziców w procesie wyboru przez dziecko przyszłej ścieżki
edukacyjno – zawodowej,
• rozwijają i wspierają talenty oraz zainteresowania uczniów;
Rodzice:
• znają ofertę edukacyjną szkolnictwa ponadpodstawowego,
• wspierają dzieci w wyborze przyszłej ścieżki edukacyjno – zawodowej,
• posiadają informacje o możliwościach i zagrożeniach dziecka.
ADRESACI WSDZ:






V.

uczniowie,
nauczyciele,
rodzice,
środowisko lokalne,
instytucje wspierające WSDZ.
OSOBY ODPOWIEDZIALNE:







dyrektor,
szkolny doradca zawodowy,
wychowawcy poszczególnych klas,
nauczyciel bibliotekarz, nauczyciele świetlicy, pedagog,
nauczyciele pozostałych przedmiotów.
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VI. ZADANIA I SPOSOBY REALIZACJI PROGRAMU:
Formy realizacji

Osoby odpowiedzialne

Czasopisma, poradniki, informatory, artykuły na stronie
internetowej szkoły, możliwość korzystania z pracowni
komputerowej;

Wychowawcy, pedagog,
doradca zawodowy,
nauczyciele przedmiotowi;

Udział uczniów w olimpiadach i konkursach
przedmiotowych , zawodach sportowych, wyjazdy,
edukacja teatralna;

Wychowawcy, nauczyciele;

Spotkania ze szkolnym doradcą zawodowym –
poradnictwo indywidualne, testy orientacji zawodowej,
indywidualne rozmowy dotyczące poradnictwa
zawodowego, predyspozycji zawodowych ucznia;

Doradca zawodowy, pedagog,
psycholog;

Informowanie o spotkaniach i udział uczniów w dniach
otwartych szkół ponadpodstawowych;

Doradca zawodowy,
wychowawcy, nauczyciele;

Przeprowadzenie pogadanek zawodoznawczych
w klasach, zajęcia realizowane w oparciu o
scenariusze dla poszczególnych bloków tematycznych;

Nauczyciele, wychowawcy;

Informacje o szkołach i zawodach (gazetki szkolne,
internetowa baza informacyjna, tablica
zawodoznawcza);

Pedagog, doradca zawodowy,
wychowawcy;

Zajęcia związane z planowaniem przyszłości w ramach
lekcji wychowawczych i zajęć doradztwa zawodowego;
warsztaty dotyczące planowania kariery,
organizowanie wycieczek zawodoznawczych;

Wychowawcy, pedagog,
doradca zawodowy;

Spotkania z rodzicami i uczniami klas VIII, informacja o
przebiegu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych;

Wychowawcy klas VIII;

Współpraca z radą pedagogiczną – ustalenie metod i
form pracy zawodoznawczej w szkole;

Doradca zawodowy.

VII.

TREŚCI PROGRAMOWE WYNIKAJĄCE Z REALIZACJI:

1. Moje mocne strony, umiejętności i zdolności
 poczucie własne wartości;
 moja ocena – realna czy nierealna;
 analiza SWOT;
 samoświadomość kluczem do podejmowania decyzji;
2. Kompetencje uniwersalne
 siła własnej woli,
 umiejętności komunikacyjne;
 asertywność;
 sposoby walki ze stresem;
3. Świat zawodów
 zawody w moim najbliższym otoczeniu;
 zawody przyszłości;
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4.
5.

6.
7.

8.

 charakterystyka ciekawych zawodów;
Zainteresowania
 spędzanie wolnego czasu a hobby
Osobowość zawodowa i predyspozycje zawodowe
 moje predyspozycje zawodowe;
 moje aspiracje;
 moje wartości;
 ja na obecnym rynku pracy;
System edukacji
 ścieżki kształcenia;
Praca jako wartość
 współczesny rynek pracy;
 dlaczego warto pracować;
 wynagrodzenie a moje podejście do pracy;
Zawody przyszłości
 elastyczność zawodów i rynek pracy;
 zawody deficytowe, zanikające, nowe.

VIII.

METODY I FORMY REALIZACJI:















IX.

praca grupowa,
konsultacje indywidualne,
dyskusje,
wykłady,
warsztaty,
pogadanki, burza mózgów,
prelekcje,
prezentacje multimedialne,
filmy,
ankiety,
konkursy,
lekcje wychowawcze, biblioteczne,
wycieczki zawodoznawcze i tematyczne,
gazetki.

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM I INSTYTUCJAMI:
 inne szkoły - wspólne organizowanie różnych akcji, mini targi pracy, spotkania
z uczniami innych szkół, dni otwarte,
 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – kontakt z doradcami
zawodowymi,
 przedsiębiorcy i pracodawcy.

X.

PRZEWIDYWANE REZULTATY:
 uczeń potrafi rozpoznać i nazwać swoje mocne i słabe strony,
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 uczeń jest świadomy zmian na rynku pracy oraz potrafi racjonalnie
zaplanować swoją ścieżkę edukacyjno – zawodową,
 uczeń potrafi wyszukać i selektywnie wybrać aktualną, rzetelną informację
edukacyjno – zawodową,
 rodzice wiedzą, jak wspierać dziecko w planowaniu ścieżki edukacyjno –
zawodowej.
XI.

PROGRAMY DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA PRZEDSZKOLA,
KLAS I – VI ORAZ PROGRAM ZAJĘĆ DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA
KLAS VII – VIII

1. Program z zakresu doradztwa zawodowego dla przedszkola.


Treści programowe oraz cele szczegółowe – osiągnięcia dzieci.

W programie uwzględniono cztery obszary celów szczegółowych – jednolitych z obszarami
wszystkich programów, które wyznaczają treści programowe.
1. Poznawanie własnych zasobów, m.in.:, zainteresowań, zdolności i uzdolnień, mocnych
i słabych stron jako potencjalnych obszarów do rozwoju, ograniczeń, kompetencji (wiedzy,
umiejętności i postaw), wartości, predyspozycji zawodowych, stanu zdrowia.
2. Świat zawodów i rynek pracy, m.in.: poznawanie zawodów, wyszukiwanie oraz
przetwarzanie informacji o zawodach i rynku pracy, umiejętność poruszania się po nim,
poszukiwanie i utrzymanie pracy.
3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie, m.in.: znajomość systemu edukacji
i innych form uczenia się, wyszukiwanie oraz przetwarzanie informacji o formach
i placówkach kształcenia, uczenie się przez całe życie.
4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych,
m.in.: planowanie ścieżki edukacyjnej i zawodowej z przygotowaniem do zdobywania
doświadczenia zawodowego oraz refleksji nad nim, podejmowanie i zmiany decyzji
dotyczących edukacji i pracy, korzystanie z całożyciowego poradnictwa kariery.
Cele szczegółowe programu
Kończąc wychowanie przedszkolne i rozpoczynając naukę w szkole, w obszarach:
1. POZNAWANIE WŁASNYCH ZASOBÓW – dziecko:
1.1 określa, co lubi robić;
1.2 podaje przykłady różnych zainteresowań;
1.3 określa, co robi dobrze;
1.4 podejmuje działania i opisuje, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych.
2. ŚWIAT ZAWODÓW I RYNEK PRACY – dziecko:
2.1 odgrywa różne role zawodowe w zabawie;
2.2 podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w jego najbliższym otoczeniu
i te, które wzbudziły jego zainteresowanie oraz identyfikuje i opisuje czynności zawodowe
wykonywane przez te osoby;
2.3 wskazuje zawody zaangażowane w powstawanie produktów codziennego użytku oraz
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w zdarzenia, w których uczestniczy (zakupy, koncert, poczta...);
2.4 podejmuje próby posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich
przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny.
2.5. opowiada o sobie w grupie rówieśniczej.
3. RYNEK EDUKACYJNY I UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE – dziecko:
3.1 nazywa etapy edukacji (bez konieczności zachowania kolejności chronologicznej);
3.2 nazywa czynności, których lubi się uczyć.
4. PLANOWANIE WŁASNEGO ROZWOJU I PODEJMOWANIE DECYZJI
EDUKACYJNO-ZAWODOWYCH – dziecko:
4.1 opowiada, kim chciałoby zostać;
4.2 na miarę swoich możliwości planuje własne działania (lub działania grupy) poprzez
wskazanie pojedynczych czynności i zadań niezbędnych do realizacji celu;
4.3 podejmuje próby decydowania w ważnych dla niego sprawach, indywidualnie
i w ramach grupy rówieśniczej.
Cel ogólny oraz cele szczegółowe programu są spójne z celami kształcenia ogólnego,
uwzględniają najważniejsze umiejętności rozwijane w ramach kształcenia ogólnego oraz
zadania szkoły i cele wychowania przedszkolnego.



Warunki i sposoby realizacji programu.

Określone w programie cele przewidziane są do realizacji:
a. podczas zajęć wychowania przedszkolnego (w ramach realizacji podstawy programowej);
b. podczas działań, które wynikają z rozporządzenia w sprawie zasad udzielania i
organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a które prowadzone są przez nauczycieli
i specjalistów;
c. podczas innych działań realizowanych w przedszkolu i poza nim (np. pokaż się,
spotkania z pasjonatami i przedstawicielami różnych zawodów, wycieczki do zakładów
pracy).
Doradztwo zawodowe w edukacji przedszkolnej powinna być ukierunkowana na
kształtowanie:
a.
proaktywnych postaw dzieci wobec pracy i edukacji ze zwróceniem uwagi na
zasady etyki pracy jako fundamentu aktywności zawodowej;\
b.
sprawczości, tj. przekonania, że są podmiotami własnych działań i są zdolni
do wprowadzania zmian w swoim bliższym i dalszym otoczeniu;
c.
samodzielności i samoobsługi oraz kształtowanie takich cech jak utrzymanie
ładu, doprowadzanie podejmowanych prac do końca i porządkowanie miejsca pracy;
d.
szacunku do pracy innych;
e.
umiejętności współdziałania.
Elementy doradztwa zawodowego powinny być wpisane również w stałą perspektywą
prowadzenia wychowania przedszkolnego w ciągu dnia, w trakcie swobodnych zajęć dzieci
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w kącikach tematycznych oraz w czasie zajęć dotyczących poznawania zawodów
najbliższych dziecku. W czasie zajęć dzieci powinny poszerzać świadomość dotyczącą
świata zawodów z wykorzystaniem prostych zabaw, np. „Kto to zrobił?” (dzieci wspólnie z
nauczycielem identyfikują osoby i zawody, „Jedziemy autobusem” (Kto prowadzi?
Kto wyprodukował…? Kto posprzątał…?), memo (dopasowywanie atrybutów do zawodów).




Program doradztwa zawodowego dla klas I – III szkoły podstawowej
Treści programowe oraz cele szczegółowe – osiągnięcia uczniów.

W programie uwzględniono cztery obszary celów szczegółowych – jednolitych z obszarami
wszystkich programów zestawu – które wyznaczają treści programowe orientacji zawodowej:
1. Poznawanie własnych zasobów, m.in.: zainteresowań, zdolności i uzdolnień, mocnych
i słabych stron jako potencjalnych obszarów do rozwoju, ograniczeń, kompetencji (wiedzy,
umiejętności i postaw), wartości, predyspozycji zawodowych, stanu zdrowia.
2. Świat zawodów i rynek pracy, m.in.: poznawanie zawodów, wyszukiwanie oraz
przetwarzanie informacji o zawodach i rynku pracy, umiejętność poruszania się po nim,
poszukiwanie i utrzymanie pracy.
3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie, m.in.: znajomość systemu edukacji
i innych form uczenia się, wyszukiwanie oraz przetwarzanie informacji o formach
i placówkach kształcenia, uczenie się przez całe życie.
4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych,
m.in.: planowanie ścieżki edukacyjnej i zawodowej z przygotowaniem do zdobywania
doświadczenia zawodowego oraz refleksji nad nim, podejmowanie i zmiany decyzji
dotyczących edukacji i pracy, korzystanie z całożyciowego poradnictwa kariery.
Cele szczegółowe programu
W obszarach:
1. POZNANIE WŁASNYCH ZASOBÓW – uczeń:
1.1 opisuje swoje zainteresowania i określa, w jaki sposób może je rozwijać;
1.2 prezentuje swoje zainteresowania na forum;
1.3 podaje przykłady różnorodnych zainteresowań ludzi;
1.4 podaje przykłady swoich mocnych stron w różnych obszarach;
1.5 podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i opisuje, co z nich wyniknęło dla
niego i dla innych.
2. ŚWIAT ZAWODÓW I RYNEK PRACY – uczeń:
2.1 odgrywa różne role zawodowe w zabawie;
2.2 podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w bliższym i dalszym otoczeniu
oraz opisuje pod-stawową specyfikę pracy w wybranych zawodach;
2.3 opisuje, czym jest praca i omawia jej znaczenie w życiu człowieka (na wybranych
przykładach);
2.4 omawia znaczenie zaangażowania różnych zawodów w kształt otoczenia, w którym
funkcjonuje;
2.5 opisuje rolę zdolności i zainteresowań w wykonywaniu danego zawodu;
2.6 posługuje się przyborami, narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób
twórczy i niekonwencjonalny.
3. RYNEK EDUKACYJNY I UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE – uczeń:
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3.1 uzasadnia potrzebę uczenia się i zdobywania nowych umiejętności;
3.2 wskazuje treści, których lubi się uczyć;
3.3 wymienia różne źródła wiedzy i podejmuje próby korzystania z nich.
4. PLANOWANIE WŁASNEGO ROZWOJU I PODEJMOWANIE DECYZJI
EDUKACYJNO-ZAWODOWYCH – uczeń:
4.1 opowiada, kim chciałby zostać i co chciałby robić;
4.2 planuje swoje działania (lub działania grupy), wskazując na podstawowe
czynności/zadania niezbędne do realizacji celu;
4.3 próbuje samodzielnie podejmować decyzje w sprawach związanych bezpośrednio
z jego osobą.
Cel ogólny oraz cele szczegółowe programu są spójne z celami kształcenia ogólnego,
uwzględniają najważniejsze umiejętności rozwijane w ramach kształcenia ogólnego oraz
zadania szkoły i cele edukacji wczesnoszkolnej.
Cel ogólny oraz cele szczegółowe programu orientacji zawodowej dla klas I–III są spójne
z celami orientacji zawodowej w przedszkolu, orientacji zawodowej w klasach IV–VI szkoły
podstawowej oraz doradztwa zawodowego w klasach VII–VIII szkoły podstawowej
i w szkołach ponadpodstawowych.


Warunki i sposoby realizacji programu.

Określone w programie cele przewidziane są do realizacji:
a. podczas zajęć edukacji wczesnoszkolnej (w ramach realizacji podstawy programowej);
b. podczas:
•
zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
•
wspomagania uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie bieżącej
pracy z uczniami prowadzonych przez doradcę zawodowego, nauczycieli i wychowawców
m.in. na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych;
c. podczas innych działań związanych z doradztwem zawodowym realizowanych w szkole
(np. Dzień Talentów, spotkania z pasjonatami i przedstawicielami różnych zawodów,
wizyty zawodoznawcze do przedsiębiorstw, instytucji publicznych).
Dlatego też działania związane z doradztwem zawodowym powinny być planowane na
poziomie szkoły w ramach wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego (WSDZ)
i realizowane przez całą kadrę pedagogiczną pod kierunkiem doradcy zawodowego lub
osoby wyznaczonej przez dyrektora do realizacji zadań doradcy.
W realizację programu orientacji zawodowej powinno zostać włączone otoczenie społecznogospodarcze, w szczególności rodzice, przedstawiciele instytucji zajmujących się
doradztwem zawodowym – zwłaszcza specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznych,
centrów kształcenia praktycznego, a także ośrodki doskonalenia nauczycieli, biblioteki
pedagogiczne, przedstawiciele zakładów pracy i pracodawców oraz innych instytucji
edukacyjnych oraz instytucji działających na rynku pracy.
Efektywność realizacji wyznaczonych celów warunkowana jest pozyskaniem do współpracy
rodziców uczniów klas I–III szkoły podstawowej. Wsparcie ze strony rodziców – poprzedzone
zaznajomieniem ich z ideą i celami orientacji zawodowej –wzmacnia działania szkoły w tym
obszarze, a przede wszystkim utrwala kształtowane postawy (w tym kreatywność,
przedsiębiorczość i innowacyjność). Szczegółowe ramy tej współpracy opisane zostały
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w przykładowych scenariuszach spotkań z rodzicami załączonych do tego programu.
Orientacja zawodowa powinna być ukierunkowana na kształtowanie:
a. proaktywnych postaw uczniów wobec pracy i edukacji ze zwróceniem uwagi na zasady
etyki pracy jako fundamentu aktywności zawodowej;
b. sprawczości uczniów, tj. przekonania, że są podmiotami własnych działań i są zdolni do
wprowadzania zmian w swoim bliższym i dalszym otoczeniu.
W ten sposób program wpisuje się w założenia podstawy programowej dla I etapu
edukacyjnego, w tym kształtowanie odpowiedzialności za własne działania oraz postawy
przedsiębiorczości, kreatywności i innowacyjności. Działania realizowane w ramach
orientacji zawodowej powinny wspierać eliminowanie stereotypów dotyczących ról
społecznych i zawodowych.
Zajęcia w ramach orientacji zawodowej prowadzone są z wykorzystaniem metod
aktywizujących, dobieranych z uwzględnieniem m.in.: wieku uczestników zajęć oraz celów,
jakie mają być osiągnięte. Metody aktywizujące sprzyjają rozbudzeniu wyobraźni uczących
się, podwyższają poziom ich aktywności, samodzielnego myślenia i działania, przyczyniają
się do zwiększenia motywacji do uczenia się. W trakcie zajęć uczeń planuje, podejmuje
działania, decyduje, argumentuje itp. Proaktywna postawa uczniów wzmacniana jest
poprzez: wycieczki tematyczne (w tym do zakładów pracy), projekty edukacyjne, wydarzenia
(np. dzień talentów). Prowadzący podejmuje starania poprzez projektowanie odpowiednich
sytuacji dydaktycznych służących wzmacnianiu postawy samodzielności i odpowiedzialności
uczniów. W ten sposób poprzez realizację długofalowego procesu możliwe będzie
osiągnięcie finalnego efektu doradztwa zawodowego w systemie oświaty, tj. przygotowanie
uczniów do świadomego podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych.
Celem usprawnienia szczególnie takich kompetencji, jak umiejętność planowania i oceny
własnych działań oraz współpraca z innymi warto wykorzystać metodę projektu, rozumianą
jako metodę aktywizującą polegającą na poznawaniu przez uczniów wybranego zagadnienia
w ramach pracy zespołowej, zazwyczaj w sposób interdyscyplinarny (uwzględniający wiele
dziedzin wiedzy). Rola nauczyciela podczas realizacji projektu jest znacznie ograniczona. To
uczniowie formułują temat, interesujące ich pytania, metody poszukiwania odpowiedzi
i sposoby ich prezentacji i oceny. Z tego powodu projekt uważa się za metodę rozwijającą
oprócz ciekawości poznawczej również umiejętności organizacji własnych działań.




Program orientacji zawodowej dla klas IV - VI szkoły podstawowej.
Treści programowe oraz cele szczegółowe – osiągnięcia uczniów.

W programie uwzględniono cztery obszary celów szczegółowych – jednolitych z obszarami
wszystkich programów zestawu – które jednocześnie wyznaczają treści programowe
orientacji zawodowej:
1. Poznawanie własnych zasobów, m.in.: zainteresowań, zdolności i uzdolnień, mocnych
i słabych stron, jako potencjalnych obszarów do rozwoju, ograniczeń, kompetencji (wiedzy,
umiejętności i postaw), wartości, predyspozycji zawodowych, stanu zdrowia.
2. Świat zawodów i rynek pracy, m.in.: poznawanie zawodów, wyszukiwanie oraz
przetwarzanie informacji o zawodach i rynku pracy, umiejętność poruszania się po nim,
poszukiwanie i utrzymanie pracy.
3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie, m.in.: znajomość systemu edukacji
i innych form uczenia się, wyszukiwanie oraz przetwarzanie informacji o formach
i placówkach kształcenia, uczenie się przez całe życie.
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4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych,
m.in.: planowanie ścieżki edukacyjnej i zawodowej z przygotowaniem do zdobywania
doświadczenia zawodowego oraz refleksji nad nim, podejmowanie i zmiany decyzji
dotyczących edukacji i pracy, korzystanie z całożyciowego poradnictwa kariery.
Cele szczegółowe programu
W obszarach:
1. POZNAWANIE WŁASNYCH ZASOBÓW – uczeń:
1.1 określa własne zainteresowania, zdolności i uzdolnienia oraz kompetencje;
1.2 wskazuje swoje mocne strony oraz możliwości ich wykorzystania w różnych
dziedzinach życia;
1.3 podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i ocenia swoje działania, formułując
wnioski na przyszłość;
1.4 prezentuje swoje zainteresowania/uzdolnienia na forum z zamiarem zaciekawienia
odbiorców.
2. ŚWIAT ZAWODÓW I RYNEK PRACY – uczeń:
2.1 wymienia różne grupy zawodów i podaje przykłady dla poszczególnych grup, opisuje
różne drogi dojścia do nich oraz podstawową specyfikę pracy w zawodach;
2.2 opisuje, czym jest praca i jej znaczenie w życiu człowieka;
2.3 podaje czynniki wpływające na wybory zawodowe;
2.4 posługuje się przyborami, narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób
twórczy i niekonwencjonalny;
2.5 wyjaśnia rolę pieniądza we współczesnym świecie i jego związek z pracą.
3. RYNEK EDUKACYJNY I UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE – uczeń:
3.1 wskazuje na różne sposoby zdobywania wiedzy (korzystając ze znanych mu
przykładów) oraz omawia swój indywidualny sposób nauki;
3.2 wskazuje przedmioty szkolne, których lubi się uczyć;
3.3 samodzielnie dociera do informacji i korzysta z różnych źródeł wiedzy.
4. PLANOWANIE WŁASNEGO ROZWOJU I PODEJMOWANIE DECYZJI
EDUKACYJNO-ZAWODOWYCH – uczeń:
4.1 opowiada o swoich planach edukacyjnych i zawodowych;
4.2 planuje swoje działania (lub działania grupy), wskazując szczegółowe czynności
i zadania niezbędne do realizacji celu;
4.3 próbuje samodzielnie podejmować decyzje w sprawach związanych bezpośrednio, jak
i pośrednio (otoczenie) z jego osobą.
Cel ogólny oraz cele szczegółowe programu są spójne z celami kształcenia ogólnego,
uwzględniają najważniejsze umiejętności rozwijane w ramach kształcenia ogólnego oraz
zadania szkoły. Cel ogólny oraz cele szczegółowe programu orientacji zawodowej dla klas
IV–VI są spójne z celami orientacji zawodowej (przedszkole), orientacji zawodowej (klasy I–
III szkoły podstawowej) i doradztwa zawodowego w klasach VII–VIII szkoły podstawowej
oraz w szkołach ponadpodstawowych.
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Warunki i sposoby realizacji programu.

Określone w programie cele przewidziane są do realizacji:
a. podczas
•
zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
•
wspomagania uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie bieżącej
pracy z uczniami prowadzonych przez doradcę zawodowego, nauczycieli i wychowawców
m.in. na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych;
b. podczas innych działań doradczych realizowanych w szkole (np. projekty edukacyjne) lub
poza nią (np. spotkania z przedstawicielami zawodów, udział w wizytach
zawodoznawczych w zakładach pracy). Dzięki tym wizytom uczniowie mają możliwość
bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami zawodów/specjalności, przez co stają się
otwarci i zorientowani na rynek pracy i pracodawców oraz mogą odnieść wymagania
danego zawodu do swoich potrzeb i możliwości.
Dlatego też działania związane z doradztwem zawodowym powinny być planowane na
poziomie szkoły w ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego (WSDZ)
i realizowane przez całą kadrę pedagogiczną pod kierunkiem doradcy zawodowego lub
osoby wyznaczonej przez dyrektora do realizacji zadań doradcy.
W realizację programu orientacji zawodowej powinni zostać włączeni rodzice,
przedstawiciele instytucji oświatowych zajmujących się doradztwem zawodowym (m.in.
specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz pracownicy placówek
doskonalenia nauczycieli), jednostki samorządu terytorialnego (organy prowadzące szkoły),
placówki kształcenia praktycznego oraz otoczenie społeczno-gospodarcze szkół, przez które
należy rozumieć pracodawców/przedsiębiorców, organizacje pracodawców, instytucje
edukacyjne i instytucje działające na rynku pracy (np. powiatowy urząd pracy, Ochotnicze
Hufce Pracy), uczelnie wyższe, specjalne strefy ekonomiczne itp.
Szczególną uwagę na tym etapie edukacyjnym należy zwrócić na współpracę z rodzicami
w zakresie wspomagania ucznia w poznawaniu własnego potencjału i możliwości oraz
kształtowania jego samodzielności i postawy proaktywnej. Osiągnięcie tego celu jest możliwe
dzięki włączaniu rodziców w działania szkoły i angażowanie ich do różnych form działań
doradczych, np. organizacji wizyt w zakładach pracy, spotkań z rodzicem opowiadającym
o danym zawodzie/ścieżce kariery zawodowej. Zaangażowanie w tego typu działania
powinny
dawać
rodzicom
możliwość
wykorzystania
własnych
doświadczeń
i kompetencji zawodowych oraz stwarzać okazję do osobistej satysfakcji.
Działania realizowane w ramach orientacji zawodowej powinny także służyć eliminacji
stereotypów dotyczących ról społecznych i zawodowych.
Zajęcia w ramach orientacji zawodowej powinny być prowadzone z wykorzystaniem metod
aktywizujących, dobieranych z uwzględnieniem m.in.: wieku uczestników zajęć oraz celów,
jakie mają zostać osiągnięte. Szczególnie rekomendujemy wykorzystywanie metody projektu
rozumianej jako metody aktywizującej polegającej na poznawaniu przez uczniów wybranego
zagadnienia w ramach pracy zespołowej, zazwyczaj w sposób interdyscyplinarny
(uwzględniający wiele dziedzin wiedzy). Rola nauczyciela podczas realizacji projektu jest
znacznie ograniczona. To uczniowie formułują temat, interesujące ich pytania, metody
poszukiwania odpowiedzi i sposoby ich prezentacji i oceny. Z tego powodu projekt uważa się
za metodę rozwijającą, oprócz ciekawości poznawczej, również umiejętności organizacji
własnych działań.
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Zazwyczaj wyodrębnia się następujące elementy składowe projektu:
a. tytuł lub temat projektu,
b. pytania, na które projekt ma odpowiedzieć, ewentualnie cel projektu,
c. termin realizacji,
d. sposoby realizacji – metody, techniki, środki,
e. harmonogram prac,
f. sposoby prezentacji wyników,
g. sposoby oceny.
Uczniowie podczas zajęć prowadzonych metodami aktywizującymi oraz realizując projekt
samodzielnie, konstruują wiedzę, uczą się, jak się uczyć, jak planować i organizować swoją
pracę. Sprzyjają one rozbudzaniu wyobraźni uczących się, podwyższają poziom ich
aktywności, samodzielnego myślenia i działania, przyczyniają się do zwiększenia motywacji
do uczenia się i odpowiedzialności za podjęte zadania. W trakcie takich zajęć to uczeń
planuje, podejmuje działania, decyduje, argumentuje, dokonuje samooceny własnych
działań. Uczy się przez doświadczanie, a przeżywanie i współdziałanie w grupie umożliwia
mu rozwijanie kompetencji personalnych i społecznych, tym samym przygotowuje do
samodzielnego, świadomego podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych.
Orientacja zawodowa powinna być ukierunkowana na kształtowanie proaktywnych postaw
uczniów wobec pracy i edukacji ze zwróceniem uwagi na zasady etyki pracy, jako
fundamentu aktywności zawodowej.
Proaktywna postawa uczniów wobec pracy i edukacji wzmacniana jest także poprzez takie
działania jak: wycieczki tematyczne, projekty edukacyjne (np. „Nasze zawody”), wydarzenia
(np. dzień talentów). Prowadzący aktywizuje uczniów poprzez projektowanie odpowiednich
sytuacji dydaktycznych służących wzmacnianiu po-stawy samodzielności, odpowiedzialności
i sprawczości uczniów – tj. przekonania, że oni są podmiotami własnych działań zdolnymi do
wprowadzania zmian w swoim bliższym i dalszym otoczeniu. W ten sposób poprzez
realizację długofalowego procesu możliwe będzie osiągnięcie finalnego efektu doradztwa
zawodowego w systemie oświaty, tj. przygotowanie uczniów do świadomego podejmowania
decyzji edukacyjnych i zawodowych.



Program doradztwa zawodowego dla klas VII – VII.

Treści programowe oraz cele szczegółowe – osiągnięcia uczniów.
W programie uwzględniono cztery obszary celów szczegółowych – jednolitych z obszarami
wszystkich programów zestawu – które jednocześnie wyznaczają treści programowe
doradztwa zawodowego:
1. Poznawanie własnych zasobów, m.in.: zainteresowań, zdolności i uzdolnień, mocnych
i słabych stron jako potencjalnych obszarów do rozwoju, ograniczeń, kompetencji (wiedzy,
umiejętności i postaw), wartości, predyspozycji zawodowych, stanu zdrowia.
2. Świat zawodów i rynek pracy, m.in.: poznawanie zawodów, wyszukiwanie oraz
przetwarzanie informacji o zawodach i rynku pracy, umiejętność poruszania się po nim,
poszukiwanie i utrzymanie pracy.
3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie, m.in.: znajomość systemu edukacji
i innych form uczenia się, wyszukiwanie oraz przetwarzanie informacji o formach
i placówkach kształcenia, uczenie się przez całe życie.
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4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych,
m.in.: planowanie ścieżki edukacyjnej i zawodowej z przygotowaniem do zdobywania
doświadczenia zawodowego oraz refleksji nad nim, podejmowanie i zmiany decyzji
dotyczących edukacji i pracy, korzystanie z całożyciowego poradnictwa kariery.
Cele szczegółowe programu
W obszarach:
1. POZNAWANIE WŁASNYCH ZASOBÓW – uczeń:
1.1 rozpoznaje własne zasoby (zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, kompetencje,
predyspozycje zawodowe oraz stan zdrowia);
1.2 dokonuje syntezy przydatnych w planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej informacji
o sobie wynikających z autodiagnozy, ocen innych osób i innych źródeł;
1.3 rozpoznaje własne ograniczenia jako wyzwania w odniesieniu do planów edukacyjnozawodowych;
1.4 charakteryzuje wartości z uwzględnieniem wartości pracy i etyki zawodowej;
1.5 określa aspiracje i potrzeby w zakresie własnego rozwoju i możliwe sposoby ich
realizacji.
2. ŚWIAT ZAWODÓW I RYNEK PRACY – uczeń:
2.1 wyszukuje i analizuje informacje na temat zawodów oraz charakteryzuje wybrane
zawody, uwzględniając kwalifikaje wyodrębnione w zawodach oraz możliwości ich
uzyskania;
2.2 porównuje własne zasoby i preferencje z wymaganiami rynku pracy i oczekiwaniami
pracodawców;
2.3 wyjaśnia zjawiska i trendy zachodzące na współczesnym rynku pracy z
uwzględnieniem regionalnego i lokalnego rynku pracy;
2.4 uzasadnia znaczenie pracy w życiu człowieka;
2.5 analizuje znaczenie i możliwości doświadczania pracy.
2.6 wskazuje wartości związane z praca i etyką zawodową;
2.7 dokonuje autoprezentacji;
2.8 charakteryzuje instytucje wspomagające planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej,
w tym instytucje rynku pracy.
3. RYNEK EDUKACYJNY I UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE – uczeń:
3.1 analizuje oferty szkół ponadpodstawowych i wyższych pod kątem możliwości
dalszego kształcenia, korzystając z dostępnych źródeł informacji;
3.2 analizuje kryteria rekrutacyjne do wybranych szkół w kontekście rozpoznanych
własnych zasobów;
3.3 charakteryzuje strukturę systemu edukacji formalnej oraz możliwości edukacji
pozaszkolnej i nieformalnej;
3.4 określa znaczenie uczenia się przez całe życie.
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4. PLANOWANIE WŁASNEGO ROZWOJU I PODEJMOWANIE DECYZJI
EDUKACYJNO-ZAWODOWYCH – uczeń:
1. dokonuje wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej samodzielnie lub przy
wsparciu doradczym
2. określa cele i plany edukacyjno-zawodowe, uwzględniając własne zasoby;
3. identyfikuje osoby i instytucje wspomagające planowanie kariery i wyjaśnia, w
jakich sytuacjach korzystać z ich pomocy.
4. planuje ścieżkę edukacyjno-zawodową, uwzględniając konsekwencję podjętych
wyborów.
Cel ogólny oraz cele szczegółowe programu są spójne z celami kształcenia ogólnego w
szkole podstawowej. Uwzględniają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne rozwijane
w ramach kształcenia ogólnego oraz zadania szkoły i cele edukacji poszczególnych
przedmiotów, m.in. wiedzy o społeczeństwie oraz wychowania do życia w rodzinie, co
umożliwia realizowanie programu zarówno podczas zajęć z zakresu doradztwa
zawodowego, jak i na zajęciach z wychowawcą, lekcjach przedmiotowych oraz na
dodatkowych zajęciach edukacyjnych w tym innych zajęciach obejmujących wspomaganie
uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu – w ramach pomocy psychologicznopedagogicznej.
Cel ogólny oraz cele szczegółowe programu doradztwa zawodowego dla klas VII–VIII szkoły
podstawowej są spójne z celami orientacji zawodowej (przedszkole), orientacji zawodowej
(klas I–VI szkoły podstawowej) i doradztwa zawodowego w szkołach ponadpodstawowych.


Warunki i sposoby realizacji programu.

Określone w programie cele przewidziane są do realizacji:
a. podczas wynikających z ramowych planów nauczania grupowych zajęć z zakresu
doradztwa zawodowego, które są prowadzone przez doradcę zawodowego;
b. podczas:
 zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
 wspomagania uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie
bieżącej pracy z uczniami; prowadzonych przez doradcę zawodowego,
nauczycieli i wychowawców m.in. na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach
edukacyjnych, zajęciach z wychowawcą i innych zajęciach, a także w formie
indywidualnych porad i konsultacji prowadzonych przez doradcę zawodowego
(lub innych specjalistów, wychowawców, nauczycieli);
c. podczas innych działań związanych z doradztwem zawodowym realizowanych w szkole
(np. minitargi edukacyjne, projekty edukacyjne, konkursy zawodoznawcze) lub poza nią
(np. udział w targach edukacyjnych, festiwal zawodów, udział w wizytach zawodoznawczych
w zakładach pracy). Dzięki tym wizytom uczniowie mają możliwość bezpośredniego kontaktu
z przedstawicielami zawodów/specjalności, a dzięki temu stają się otwarci i zorientowani na
rynek pracy oraz pracodawców oraz mogą odnieść wymagania danego zawodu do swoich
potrzeb i możliwości.
Dlatego też działania związane z doradztwem zawodowym powinny być planowane na
poziomie szkoły w ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego (WSDZ)
i realizowane przez całą kadrę pedagogiczną pod kierunkiem doradcy zawodowego lub
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osoby wyznaczonej przez dyrektora do pełnienia tej funkcji.
W realizację programu doradztwa zawodowego dla klas VII–VIII szkoły podstawowej powinni
zostać włączeni rodzice, przedstawiciele instytucji oświatowych zajmujących się doradztwem
zawodowym (m.in. specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz pracownicy
placówek doskonalenia nauczycieli), jednostki samorządu terytorialnego (organy
prowadzące szkoły), placówki kształcenia praktycznego oraz otoczenie społecznogospodarcze szkół, przez które należy rozumieć pracodawców/przedsiębiorców, organizacje
pracodawców, instytucje edukacyjne i instytucje działające rynku pracy (np. powiatowy urząd
pracy, Ochotnicze Hufce Pracy), uczelnie wyższe, specjalne strefy ekonomiczne.
W kontaktach tych powinny zostać włączone także aspekty środowiskowe, rodzinne,
socjalne, zdrowotne, kulturowe.
Szczególną uwagę na tym etapie edukacyjnym należy zwrócić na współpracę z rodzicami
w zakresie wspomagania ucznia w podejmowaniu właściwych decyzji edukacyjnozawodowych. Możliwe jest osiągnięcie tego celu dzięki włączaniu rodziców w działania
szkoły poprzez angażowanie ich do różnych form działań doradczych, np.:
• organizacji wizyt w zakładach pracy,
• spotkań z rodzicem opowiadających o danym zawodzie/ścieżce kariery zawodowej,
• współorganizacji minitargów edukacyjnych i dni kariery,
• angażowaniu rodziców w tworzenie portfolio przez ucznia.
Zaangażowanie w tego typu działania powinny dawać rodzicom możliwość wykorzystania
własnych doświadczeniach i kompetencji zawodowych oraz osobistą satysfakcję.
Jednym z ważnych elementów realizacji programu powinna być także możliwość
indywidualnego kontaktu uczniów i rodziców z doradcą zawodowym (zatrudnionym
w szkole, w instytucjach wspierających) i innymi specjalistami wspomagającymi proces
podejmowania decyzji (psycholog, pedagog, lekarz medycyny pracy itp.). W kontaktach tych
powinny zostać uwzględnione także aspekty środowiskowe, rodzinne, socjalne, zdrowotne,
kulturowe.
Zajęcia w ramach doradztwa zawodowego powinny być prowadzone z wykorzystaniem
metod aktywizujących, dobieranych z uwzględnieniem m.in.: wieku uczestników zajęć oraz
celów, jakie mają zostać osiągnięte.
Szczególnie zaleca wykorzystywanie metody projektu rozumianej jako metoda aktywizująca
polegająca na poznawaniu przez uczniów wybranego zagadnienia w ramach pracy
zespołowej, zazwyczaj w sposób interdyscyplinarny (uwzględniający wiele dziedzin wiedzy).
Rola nauczyciela podczas realizacji projektu jest znacznie ograniczona. To uczniowie
formułują temat, interesujące ich pytania, metody poszukiwania odpowiedzi, sposoby ich
prezentacji i oceny. Z tego powodu projekt uważa się za metodę rozwijającą oprócz
ciekawości poznawczej również umiejętności organizacji własnych działań.
Zazwyczaj wyodrębnia się następujące elementy składowe projektu:
a. tytuł lub temat projektu,
b. pytania, na które projekt ma odpowiedzieć, ewentualnie cel projektu,
c. termin realizacji,
d. sposoby realizacji – metody, techniki, środki,
e. harmonogram prac,
f. sposoby prezentacji wyników,
g. sposoby oceny.
Uczniowie podczas zajęć prowadzonych metodami aktywizującymi oraz realizując projekt
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samodzielnie, konstruują wiedzę, uczą się, jak się uczyć, jak planować i organizować swoją
pracę. Sprzyjają one rozbudzaniu wyobraźni uczących się, podwyższają poziom ich
aktywności, samodzielnego myślenia i działania, przyczyniają się do zwiększenia motywacji
do uczenia się i odpowiedzialności za podjęte zadania. W trakcie takich zajęć to uczeń
planuje, podejmuje działania, decyduje, argumentuje, dokonuje samooceny własnych
działań. Uczy się przez doświadczanie, a przeżywanie i współdziałanie w grupie umożliwia
mu rozwijanie kompetencji personalnych i społecznych, tym samym przygotowuje do
samodzielnego, świadomego podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych.
Działania związane z doradztwem zawodowym powinny być realizowane m.in.
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), co
zwiększy atrakcyjność zajęć i jednocześnie usprawni kompetencje kluczowe uczniów.
Ponadto dynamicznie rozwijający się obszar ICT wymaga zarówno od prowadzących, jak
i uczniów wdrażania idei całożyciowego uczenia się. Tym samym stosowane techniki pracy
stają się środkiem do realizacji jednego z celów działań związanych z doradztwem
zawodowym i zwiększenia ich efektywności.
Jedną z możliwości realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym jest wolontariat.
Pozwala on na sprawdzenie przez uczniów stopnia dopasowania własnych predyspozycji
i preferencji do środowiska pracy związanego z konkretnym zawodem. Ponadto kształtuje
postawę pracy polegającą na samodzielnym i odpowiedzialnym planowaniu zadań i ich
konsekwentnej realizacji. Ważnym elementem wolontariatu jest również kształtowanie
kompetencji obywatelskich i orientacji prospołecznej.
W doradztwie zawodowym warto uwzględnić rolę doradztwa rówieśniczego w kształtowaniu
wyborów edukacyjno - zawodowych młodzieży. Osoby zaangażowane w realizację działań
związanych z doradztwem zawodowym powinny zwrócić uwagę i odnieść się do
ambiwalentnej funkcji porad rówieśniczych:
a. pozytywna – uczeń uwzględnia w procesie decyzyjnym sugestię rówieśnika/ów, odnosząc
ją do własnych zasobów i dotychczasowych planów (przewaga autonomii podmiotu nad
aprobatą społeczną);
b. negatywna – uczeń decyduje się na dane rozwiązanie zaproponowane przez
rówieśnika/ów tylko dlatego, że tak robią inni (przewaga aprobaty społecznej nad autonomią
podmiotu).
W związku z powyższym doradztwo zawodowe w klasach VII–VIII powinno być
ukierunkowane na kształtowanie:
• proaktywnych postaw młodzieży wobec pracy i edukacji ze zwróceniem uwagi na zasady
etyki pracy jako fundament aktywności zawodowej;
• sprawczości uczniów, tj. przekonania, że są podmiotami własnych działań i są w pełni
zdolni do wprowadzania zmian w swoim bliższym i dalszym otoczeniu.
Działania realizowane w ramach doradztwa zawodowego powinny wspierać eliminowanie
stereotypów dotyczących ról społecznych i zawodowych.
Testy, m.in. predyspozycji i zainteresowań zawodowych, powinny pełnić funkcję
wspomagającą, a ich wyniki należy omawiać indywidualnie.

XII.

Ewaluacja:
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Efektem ewaluacji powinno być doskonalenie programu służące dostosowaniu go do
potrzeb i możliwości uczniów, potrzeb szkoły czy lokalnego rynku pracy. Realizacja
programu powinna być na bieżąco monitorowana.
Proponowane techniki analizy jakościowej programu to:
 analiza dokumentacji (dzienniki – tematy zajęć),
 analiza wytworów uczniów,
 ankiety,
 obserwacja poziomu zaangażowania i motywacji, zachowań uczniów,
 rozmowa doradcza z uczniem.
XIII.

ZAŁĄCZNIKI:





Program realizacji Wewnątrzszkolnego Doradztwa Zawodowego
Program zajeć Doradztwa Zawodowego w klasach VII i VIII
Scenariusze zajęć
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