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Doradztwo zawodowe dla klas  Branżowej Szkoły I Stopnia  

 

 

l.p

. 

Treści programowe Tematyka działań Adresa

t 

Metody i 

formy realizacji 

Termin 

realizacji  

Osoby 

odpowiedzialne za 

realizację 

1. Poznanie własnych zasobów  1. Moje zasoby własne w 

kontekście planowania ścieżki 

edukacyjno-zawodowej 

 

 

2. Moje umiejętności, moje mocne 

i słabe strony  

 

 

 

 

3. Etyka zawodowa- wartości 

związane z pracą 

Klasa: 

3 BWa 

3 BWb 

3 BWc 

 

praca indywidualna, “burza 

mózgów”, dyskusja, mini-

wykład, prezentacja 

multimedialna; 

 

autoprezentacja, praca 

indywidualna, dyskusja, 

prezentacja multimedialna, 

Test Inteligencji Wielorakich 

Howarda Gardnera; 

 

mini-wykład, praca 

indywidualna, prezentacja 

multimedialna 

marzec/ 

kwiecień 

Justyna Hołdyńska 

2. Świat zawodów i rynek pracy 1. Rynek pracy i formy 

zatrudnienia 

 

 

 

2. Mój zawód i stanowisko pracy  

 

 

Klasa: 

3 BWa 

3 BWb 

3 BWc 

 

mini-wykład, dyskusja, 

prezentacja multimedialna, 

praca w grupie,”Burza 

mózgów”; 

 

mini-wykład, prezentacja 

multimedialna, praca w 

grupie; 

kwiecień/maj Justyna Hołdyńska 
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3. Osoby i instytucje rynku pracy 

wspomagające planowanie 

ścieżki edukacyjno-zawodowej 

 

4. Proces zakładania własnej 

firmy- instytucje wspomagające 

 

 

 

5. Rozmowa kwalifikacyjna a 

kariera zawodowa 

 

praca w grupie, “burza 

mózgów”, prezentacja 

multimedialna, mini-wykład; 

praca w grupie, prezentacja 

multimedialna, praca 

indywidualna, test na 

przedsiębiorczość; 

 

mini-wykład, prezentacja 

multimedialna, praca w 

grupach, praca indywidualna; 

3. Rynek edukacyjny i  

uczenie się przez całe życie 

1. Kształcenie i doskonalenie 

zawodowe 

Klasa: 

3 BWa 

3 BWb 

3 BWc 

 

 

mini-wykład, praca 

indywidualna, praca w 

grupach, prezentacja 

multimedialna 

maj Justyna Hołdyńska 

4. Planowanie własnego 

rozwoju i podejmowanie 

decyzji edukacyjno- 

zawodowych 

1. Moja przyszłość - mój 

indywidualny plan działania 

Klasa: 

3 BWa 

3 BWb 

3 BWc 

 

praca indywidualna, 

autoprezentacja, prezentacja 

multimedialna 

maj/czerwiec Justyna Hołdyńska 

5. Świat zawodów i rynek pracy 1. Spotkanie z pracownikiem Urzędu 

Pracy „Formy wsparcia dla osób 

kończących naukę, wchodzących na 

rynek pracy” 

Klasa: 

3 BWa 

3 BWb 

3 BWc 

 

prezentacja multimedialna 

opatrzona komentarzem, 

ulotki informacyjne  

marzec/kwieci

eń 

koordynator Beata 

Warszewska, 

prowadzący: 

pracownik UP 

Katarzyna 

Wiśniewska 
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6. Świat zawodów i rynek pracy 1.Wizyta w Urzędzie Pracy, poznanie 

działów, przegląd ofert pracy 

Klasa: 

3 BWa 

3 BWb 

3 BWc 

 

wycieczka do UP Maj/czerwiec Beata Warszewska, 

wychowawcy klas 

7. Praca w krajach Unii 

Europejskiej 

1.Spotkanie z przedstawicielami 

Dolnośląskiego  Wojewódzkiego 

Urzędu Pracy -EURES 

Prelekcja na temat bezpiecznych 

wyjazdów do pracy za granicę, 

informacja o warunkach życia i pracy 

oraz sytuacji na europejskim rynku 

pracy z uwzględnieniem występujących 

tam zawodów deficytowych i 

nadwyżkowych  

Klasa  

3 BWa 

3 BWb 

3 BWc 

-prezentacja multimedialna 

opatrzona komentarzem, 

ulotki, 

Marzec  2020 Koordynator Beata 

Warszewska 

 


