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 Punktem wyjścia dla utworzenia Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa 

Zawodowego jest nie tylko kodyfikacja prawna, stwarzająca konieczność zaopatrzenia szkół 

w punkty poradnictwa edukacyjno-zawodowego. Jest to zdaje się przede wszystkim 

konsekwencja refleksyjnego obserwowania przez system oświaty stale zmieniającej się 

rzeczywistości. Zmiany na scenie geopolitycznej, rozwarstwienie społeczne, labilna sytuacja 

gospodarcza, rzutują bezpośrednio na dynamikę przemian rynku pracy. Jest to świat, w który 

za kilka lat wkroczą nasze dzieci, wychowankowie. Intencją wdrożenia oraz realizacji  

w naszej szkole niniejszego dokumentu jest więc przygotowanie uczniów do podejmowania 

świadomych kroków na ścieżce rozwoju edukacyjnego, a w przyszłości również 

zawodowego.  

 Rolą doradztwa zawodowego jest przygotowanie ucznia do radzenia sobie w stale 

zmieniającym się świecie. Poradnictwo nie tylko zapewnia dostęp do informacji zawodowych 

oraz edukacyjnych, ale daje możliwość samopoznania. Praca doradcy w dużej bowiem mierze 

skupia się na warsztacie pracy nad sobą, na poznawaniu i wzmacnianiu swoich mocnych 

stron, określaniu swoich zainteresowań oraz zdolności, kładąc jednocześnie duży nacisk na 

kształtowanie kompetencji społecznych. 

  Uczeń szkoły podstawowej, rozpoczynając przygodę z nauką, wchodzi jednocześnie  

w nowy świat. Świat wyzwań i oczekiwań. O ile funkcjonowanie w dotychczasowym świecie 

opierało się głównie na zabawie, o tyle szkoła narzuca pewne ramy zachowania i wymagań, 

którym należy sprostać. Poradnictwo na tym etapie szkolnym, może doskonale wpisywać się 

również w założenia nauczania zintegrowanego i za pomocą pedagogiki zabawy może 

zachęcać do myślenia o przyszłości, motywując jednocześnie do nauki.  
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 Celem prezentowanego dokumentu jest objęcie szczególną uwagą przyszłości 

edukacyjnej i zawodowej naszych uczniów oraz zintensyfikowanie oddziaływań nauczycieli 

w tym zakresie. W tym rozumieniu Wewnątrzszkolny Program Doradztwa Zawodowego 

stanowi integralną część Programu wychowawczego oraz Statutu naszej szkoły. 

 

 

Charakterystyka programu: 

 

 Prezentowany program realizowany będzie na godzinach wychowawczych, zajęciach 

dodatkowych, w ramach funkcjonowania kół zainteresowań, spotkań z reprezentantami 

danych grup zawodowych, wycieczek oraz podczas indywidualnych spotkań z koordynatorem 

ds. doradztwa zawodowego. Dla uczniów realizowane będą również warsztaty poradnictwa 

edukacyjno-zawodowego.  

 

 

Główne założenia programu: 

   

 inicjowanie oraz zachęcanie do myślenia o przyszłości 

 rozbudzanie motywacji do nauki i ukierunkowanego działania 

 przygotowanie uczniów do świadomego wkroczenia na ścieżkę edukacyjną,  

a w przyszłości zawodową 

 dążenie do samorealizacji poprzez zwiększanie trafności wyborów edukacyjnych oraz 

zawodowych 

 kształtowanie świadomości w zakresie posiadanych umiejętności, zdolności, 

wzmacnianie mocnych stron i praca nad słabymi 

 zapewnienie dostępu do informacji o zawodach oraz wymaganiach potrzebnych do 

osiągnięcia kolejnych szczebli edukacji  

 kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji oraz przewidywania możliwych 

skutków  

 umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz podejmowania działań 

alternatywnych 
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 rozwój kompetencji zawodowych, w szczególności umiejętność pracy w grupie, 

komunikacji oraz adaptacji do zmiany 

 współpraca z rodzicami w zakresie problematyki rozwoju zawodowego  

i edukacyjnego dziecka 

 

 

Realizatorzy programu: 

 

 wychowawcy klas 

 nauczyciele poszczególnych przedmiotów 

 członkowie zespołu psychologiczno-pedagogicznego 

 rodzice uczniów oraz goście spotkań tematycznych, występujących w formie 

reprezentantów poszczególnych grup zawodowych 

 

 

Formy realizacji założeń programowych: 

 

 Wewnątrzszkolny Program Doradztwa Zawodowego opiera się na skonstruowanych 

dwóch modułach poradnictwa edukacyjno-zawodowego. Każdy z modułów, pomimo 

zbieżności zamierzonych efektów, zakłada różne metody dojścia do wspólnego celu, co 

podyktowane jest uwzględnieniem etapu rozwoju poznawczego, społeczno-emocjonalnego 

oraz opanowaniem podstawowych umiejętności przez uczniów. 

 

A. Moduł poradnictwa edukacyjno-zawodowego dla klas I-III: 

 

 Moduł ten skoncentrowany jest na zapoznaniu ucznia ze znaczeniem pracy w życiu 

człowieka oraz na kształtowaniu właściwych postaw w odniesieniu do pracy ludzkiej. Uczeń, 

na tym etapie poradnictwa edukacyjno-zawodowego, zapoznany zostaje ze specyfiką 

określonych zawodów, z uwzględnieniem ich podziału (bazując na teorii podziałów zawodów 

wg Klimowa). 
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 W ramach realizacji głównych założeń modułu, planowane jest zorganizowanie 

szeregu spotkań tematycznych z przedstawicielami danej grupy zawodowej oraz wycieczki  

w miejsca pracy. 

 

 

B. Moduł poradnictwa edukacyjno-zawodowego dla klas IV-VI: 

 

 Grupę docelową stanowią uczniowie przejawiający chęć pozyskania informacji  

w zakresie możliwości dalszego rozwoju edukacyjnego lub przyswojenia określonych 

kompetencji zawodowych.  

 Jedną ze zmiennych, która odróżnia ten moduł od pierwszego, jest stworzenie na 

potrzebę jego realizacji grup mieszanych. Takie zastosowanie wydaje się w tym przypadku 

być najlepszym rozwiązaniem, ponieważ praca na konkretnym oddziale klasowym wpływa  

w sposób znaczący na osiągane efekty w konsekwencji dokonanego podziału ról. Każdy 

uczeń w oddziale klasowym zajmuje mniej lub bardziej, ale jednak określone miejsce  

w grupie. Podział na liderów oraz samotników, kreatorów i obserwatorów jest dokonany, co 

w znacznym stopniu wpływa na efekty podejmowanych działań doradczych.  

 Ten moduł zorientowany jest na kształtowanie samoświadomości uczniów co do 

posiadanych umiejętności, zdolności oraz na ukierunkowaniu zainteresowań. Tematyka 

realizowanych zajęć opiera się o analizę SWOT, kształtując w uczniach konieczność 

umiejętnego rozpoznawania i pracy nad swoimi mocnymi oraz słabymi stronami. Poznanie 

siebie, swoich zdolności, ale i ograniczeń w głównej mierze definiuje specyfikę 

podejmowanych działań doradczych w tym module.  

 

 

Ewaluacja: 

  

 Celem zapewnienia możliwie najwyższego poziomu świadczenia porad 

edukacyjno-zawodowych w naszej szkole, będzie cykliczne dokonywanie 

ewaluacji z realizowanych działań doradczych, ujętych w przedstawionym 
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programie. Posłużą temu specjalnie sporządzone kwestionariusze, określające 

przedmiot oraz cele ewaluacji. Ewaluacja winna zostać przeprowadzona nie 

tylko pośród beneficjentów programu doradztwa zawodowego, czyli uczniów 

oraz rodziców, ale również pomiędzy jego wykonawcami. Zapewni to nie tylko 

całościowy ogląd na poziom świadczonych usług doradczych, ale da także 

możliwość modyfikowania go, w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości. 
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