
PROJEKT 

W STRONĘ LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI 

PROGRAM PLANOWANIA KARIERY ZAWODOWEJ UCZNIÓW 

 

 

Projekt opracowała: mgr Anna Szostak – nauczyciel języka polskiego 

 

Projekt opracowany jest w celu zapoznania uczniów z możliwościami wyboru ścieżki 

zawodowej, prezentacji różnych zawodów, zapoznania z obowiązkami pracowników różnych 

firm, a w perspektywie właściwego wyboru szkoły ponadpodstawowej.  

W związku z olbrzymią różnorodnością i wieloma możliwościami dostępnymi na 

rynku pracy coraz trudniej jest zaplanować swój rozwój. Pewne jest, że sama wiedza 

podręcznikowa jest zbyt mała, by właściwie wybrać swoją ścieżkę kariery zawodowej. Coraz 

częściej zdarza się, że uczniowie, którzy osiągają bardzo wysokie wyniki w nauce mają 

problem z odnalezieniem się na rynku pracy i wyborem takiego zawodu, który poza 

regularnymi wpływami na konto będzie dostarczał im satysfakcji, a wykonując poszczególne 

czynności będą czuli się spełnieni. Wielu z nich traci życiowe szanse przez dokonanie 

niewłaściwych wyborów lub brak umiejętności zaprezentowania swojej wiedzy 

i umiejętności. Właściwy wybór zawodu nie powinien być przypadkowy, ale przemyślany, 

a decyzja powinna być podjęta świadomie 

i odpowiedzialnie.  

Wbrew pozorom proces wyboru zawodowego zaczyna się bardzo wcześnie, bo to od 

najmłodszych lat obserwujemy rodziców i najbliższych wykonujących różne zawody, 

rozwijamy swoje zainteresowania i predyspozycje, które później znajdują przełożenie na 

wybór zawodu. Im wcześniej wprowadza się elementy doradztwa zawodowego, tym efekty 

będą większe, bardziej zauważalne. 

Zatem jest bezwzględnie uzasadnione, by elementy doradztwa zawodowego 

wprowadzać już od starszych klas szkoły podstawowej. 

 

CELE: 

- przygotowanie uczniów do świadomego podjęcia decyzji w sprawie wyboru ścieżki 

zawodowej; 

- wspieranie rozwoju osobowości; 

- rozwijanie wiedzy o zawodach; 



- poszerzenie horyzontów; 

- kształcenie kompetencji potrzebnych na rynku pracy; 

- zorganizowanie Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego na poziomie szkoły 

podstawowej 

 

Projekt skierowany jest do uczniów klas 5- 8. 

 

W WYNIKU REALIZACJI PROJEKTU UCZEŃ POWINIEN: 

- znać niezbędne czynniki do podjęcia właściwej decyzji o wyborze kierunku kształcenia, 

wyborze zawodu; 

- posiadać wiedzę o zawodach, szkołach i własnych predyspozycjach; 

- możliwie jak najlepiej poznać swoje predyspozycje do wykonywania różnych zawodów; 

- mieć rozeznanie w sprawie możliwości kształcenia w szkołach ponadpodstawowych; 

- znać kryteria przyjęć do poszczególnych szkół; 

- umieć pisać podania i CV. 

   

KORZYŚCI Z REALIZACJI PROGRAMU PORADNICTWA ZAWODOWEGO 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

 

DLA UCZNIÓW I RODZICÓW: 

- poszerzenie perspektyw; 

- łatwość dostępu do informacji edukacyjnej i zawodowej; 

- rozwój umiejętności; 

- udział w wycieczkach edukacyjnych; 

 

DLA SZKOŁY: 

- ciągłość zadań edukacyjno – doradczych; 

- zapewnienie wsparcia uczniom i ich rodzicom; 

- rozwijanie oferty zajęć; 

- promocja szkoły w środowisku lokalnym; 

- prezentacja dokonań w mediach lokalnych, na stronie www szkoły,  

 

DLA FIMRM WSPÓŁPRACUJĄCYCH: 

- zainteresowanie swoją ofertą; 



- przedstawienie warunków pracy dużej ilości osób; 

- wspieranie w nauce młodzieży wiedzą praktyczną 

 

EFEKT 

Lepsze przygotowanie do: 

- udanego startu życiowego; 

- wybrania ścieżki edukacyjnej zgodnej z predyspozycjami. 

 

 


