
 
„Nie ma bardziej twórczego zajęcia niż poznawanie samego siebie” 

Kartezjusz 
 

 
Program nauczania przedmiotu  Doradztwo  Zawodowe  dla klas 7 szkołłłły podstawowej 

przeznaczony do realizacji w wymiarze 10 godzin dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018. 
 

Podstawa prawna: 
1. Ustawa o systemie oświaty 
2.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28.03.2017 w sprawie ramowych planów 
nauczania. 
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13.03.2107 w sprawie klasyfikacji 
zawodów szkolnictwa zawodowego 
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9.08.2017 w sprawie zasad udzielania i 
organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i 
placówkach. 
 
 
Główne cele programu: 

– wyzwalanie aktywności uczniów w kierunku samopoznania, 
– wzrost samoświadomości uczniów dotyczącej wiedzy na temat mocnych i słabych stron 

oraz predyspozycji zawodowych, 
– wspieranie procesu poznawania i rozwijania zainteresowań zawodowych uczniów, 
– dostarczenie uczniom wiedzy o zawodach, o kwalifikacjach, 
– zaznajomienie uczniów ze specyfiką pracy na poszczególnych stanowiskach pracy, 
– przygotowanie uczniów do świadomego i umiejętnego planowania kariery zawodowej,  

do podjęcia trafnej decyzji dotyczącej dalszej drogi kształcenia i wyboru zawodu, 
– przekazanie informacji o możliwościach uzyskania kwalifikacji zawodowych zgodnie  

z potrzebami rynku pracy oraz predyspozycjami zawodowymi. 
 

 
Metody i techniki pracy: 

• metody diagnostyczne – kwestionariusze, testy diagnozujące m.in. predyspozycje 
zawodowe,  

• ćwiczenia praktyczne - warsztaty, dyskusja, pogadanka, prezentacja filmów 
 
 
Spodziewane efekty: 

• uczeń potrafi dokonać samooceny dotyczącej własnych predyspozycji zawodowych, 
• uczeń potrafi dokonać wyboru dalszej ścieżki kształcenia z uwzględnieniem własnych, 

możliwości i zainteresowań, 
• uczeń zna sytuację na rynku pracy, potrafi wskazać zawody deficytowe i nadwyżkowe 
• uczeń posiada wiedzę na temat źródeł informacji w obszarze doradztwa zawodowego  

i posiada nawyk samodzielnego pozyskiwania informacji o rynku pracy, 
• uczeń  posiada wiedzę na temat struktury szkolnictwa ponadpodstawowego. 

 
I. Diagnoza (1h) 
 Dokonanie diagnozy zapotrzebowania uczniów na informacje dotyczące działań podejmowanych 
w zakresie doradztwa zawodowego, zaznajomienie ich z e specyfiką zajęć, poruszaną tematyką oraz 
wstępna diagnoza posiadanej wiedzy w zakresie aktualnej sytuacji na rynku pracy 
załącznik: ankieta oczekiwań.  



 
II. Galeria zawodów (2h) 
Multimedialne prezentacje 194 zawodów ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa 
zawodowego. 
 
III. Rynek pracy (1h)  
Zapoznanie z funkcjonowaniem rynku pracy, prawami jakie nim rządzą oraz zaznajomienie  
z funkcjonowaniem i rolą  Wielkopolskiego Obserwatorium Rynku Pracy w podejmowaniu decyzji 
edukacyjno – zawodowych. 
 
IV.  Zawody przyszłości (2h) 
Przygotowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ranking zawodów przyszłości. 
Uświadomienie uczniom aktualnej sytuacji na rynku pracy poprzedzone samodzielną refleksją 
uczniów nad wskazaniem zawodów pożądanych na rynku pracy. 
 
V. Zapoznanie z Kartą Kwalifikacji Zawodów (1h)  
Każda z kart zawiera opis kwalifikacji, czynności zawodowe, warunki pracy, możliwe miejsca 
zatrudnienia, cechy dobrego pracownika oraz dodatkowe umiejętności i wymagania oraz 
przeciwwskazania zdrowotne a także ścieżki uzyskania i potwierdzenia kwalifikacji wraz  
ze wskazaniem dalszej możliwości kształcenia. 
 
VI. Barometr zawodów (1h) 
Przedstawienie uczniom jednorocznego programu obrazującego sytuację w zawodach. Barometr 
dzieli zawody na 3 grupy: zawody deficytowe, zawody zrównoważone i nadwyżkowe i obrazuje 
sytuację osobno dla każdego powiatu w Polsce. 
 
VII. Wiem kim jestem i kim mogę być w przyszłości (2h) 
Uczeń potrafi określić swoje mocne i słabe strony. Poprzez użycie wystandaryzowanych testów 
diagnostycznych uczeń poznaje własne predyspozycje zawodowe. 
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