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ZAJĘCIA Z DORADZTWA ZAWODOWEGO W KLASACH VII 

 

Wspieranie i przygotowywanie uczniów do podejmowania decyzji edukacyjno – zawodowych 

jest zadaniem statutowym szkoły. To szkoła przygotowuje młodzież do aktywnego wchodzenia w 

życie gospodarcze, do świadomego stanowienia o sobie, wytyczania własnej drogi rozwoju poprzez 

aktywne wzmacnianie swoich mocnych stron, zainteresowań, uzdolnień. Dlatego niezbędne jest 

wyposażenie uczniów w umiejętność podejmowania odważnych, samodzielnych decyzji, umiejętność 

uczenia się przez całe życie, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Ponadto 

absolwent szkoły podstawowej musi znać system kształcenia, oferty szkół gimnazjalnych, 

ukierunkowanie na wybór języków obcych, świat zawodów, a także strukturę rynku pracy. 

Funkcjonowanie w nowoczesnym społeczeństwie wymaga aktywnych zachowań i umiejętności 

podejmowania trafnych decyzji. Wszelkiego rodzaju wybory dotyczące zdobycia wykształcenia, czy 

kwalifikacji zawodowych wymagają coraz większej wiedzy o rynku pracy, rynku edukacyjnym i o sobie 

samym. Istotnym jest, aby dokonując wyboru, uczeń kierował się własnymi zdolnościami, pasjami, 

możliwościami, predyspozycjami, a nie niespełnionymi ambicjami rodziców czy wyborami 

rówieśników z klasy. 

W klasach VII będą prowadzone warsztaty zawodoznawcze, na których uczniowie poznają: 

 -  swoje mocne i słabe strony, zainteresowania, zdolności, umiejętności, predyspozycje, czynniki, 

jakie należy brać pod uwagę przy wyborze przyszłego zawodu i szkoły,  

– zawody, czynności wykonywane w danym zawodzie, predyspozycje zawodowe,  wymagania lekarza 

medycyny pracy, itp., 

 – testy samooceny, testy skłonności zawodowych, kwestionariusz zainteresowań zawodowych, 

kwestionariusz preferencji zawodowych uczniów, 

  -  zasady rekrutacji do szkół, dokumenty, jakie są potrzebne do przyjęcia do szkoły, bazę szkół na 

naszym terenie , kierunki, profile. 

W/w działania będą realizowane są przez doradcę zawodowego. 
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Program zawodoznawczy realizowany będzie w 3 blokach tematycznych:  

Moduł I Stworzenie uczniom warunków do lepszego poznania swojej osobowości i odpowiedzi na 

pytania: 

 a) Jakie są moje mocne i słabe strony? 

 b) Co lubię w sobie najbardziej? 

 c) Co mnie naprawdę pasjonuje?  

d) Jaki jest mój system wartości, zainteresowania i zdolności?  

 

Moduł II  Uczniowie odpowiadają sobie na pytania:  

a) W jakich dziedzinach życia gospodarczego i społecznego widzę siebie w przyszłości? 

 b) Jaki zawód uważam za najbardziej interesujący? 

 c) Co według mnie znaczy „dobra praca”? Jakie warunki musi spełniać taka praca? 

 Moduł III Uczniowie powinni znaleźć odpowiedzi na pytania: 

 a) Jaką wybrać szkołę? 

 b) Czym kierować się przy wyborze szkoły? 

 c) Gdzie mogę uzyskać pomoc w wyborze kierunku dalszego kształcenia? 

 

 Głównym celem działań jest przygotowanie uczniów do świadomego wyboru szkoły, a następnie 

zawodu zgodnie z ich zainteresowaniami i możliwościami. 

 

Beata Romanowska – doradca zawodowy 


