DORADZTWO ZAWODOWE
W SZKOLE PODSTAWOWEJ
wsparcie dla doradców zawodowych,
nauczycieli koordynujących doradztwo zawodowe w szkołach,
pedagogów i psychologów

o szkolenia z certyfikatami
o scenariusze zajęć
o programy komputerowe
o materiały drukowane

Drodzy Doradcy i Nauczyciele,
jeśli potrzebujecie wsparcia, czujecie, że potrzeba jest Wam więcej wiedzy, praktycznych
umiejętności z doradztwa oraz przydałyby się nowoczesne pomoce oraz scenariusze
zajęć, do poprowadzenia doradztwa zawodowego w szkole podstawowej - zapraszamy
do nas.
Co jest Wam potrzebne, aby poprowadzić doradztwo zawodowe w szkole podstawowej?
1. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego (WSDZ) dla Waszej szkoły –
każda szkoła musi go posiadać
2. Informacje o przepisach dotyczących doradztwa zawodowego
3. Program doradztwa dla klas 7 i 8
4. Scenariusze zajęć dla kl. 7 i 8
5. Pomoce do zajęć
6. Szkolenia, by nauczyć się, jak poprowadzić doradztwo w szkole podstawowej
Poniżej znajdziecie wsparcie i rozwiązania dla powyższych zadań.
Na początku skorzystajcie z bezpłatnego szkolenia e-learningowego „Podstawy
doradztwa zawodowego w szkole podstawowej”. Dzięki niemu:


Otrzymacie wskazówki, jak stworzyć Wewnątrzszkolny System Doradztwa
Zawodowego (WSDZ) dla Waszej szkoły (każda szkoła musi go posiadać).



Pobierzecie wzorcowy WSDZ i na jego podstawie szybko stworzycie własny,
a w nim znajdziecie program doradztwa dla klas 7 i 8 z tematami zajęć.



Zdobędziecie wiedzę, jakie przepisy prawne Was dotyczą.



Zdobędziecie wiedzę z podstaw doradztwa zawodowego.

Zgłoszenia na to szkolenie można przesyłać mailowo na: progra@progra.pl

z tematem:

“Podstawy doradztwa w SP” – zgłoszenie na bezpłatne szkolenie e-learningowe.

Scenariusze zajęć dla kl. 7 i 8
Jeśli macie już program doradztwa, ale nie macie materiałów do scenariuszy zajęć lub po
prostu nie macie czasu lub wiedzy, by sami je przygotować, to możecie skorzystać ze
scenariuszy przygotowanych przez specjalistów. Są to całkowicie gotowe scenariusze
zajęć – zawierają wszystko, co jest potrzebne, by poprowadzić zajęcia: obejmują opis
potrzebnych pomocy, cele, przebieg oraz podsumowanie zajęć, wskazówki/informacje dla
Prowadzącego, załączniki dla uczniów (ćwiczenia, zadania). Nauczyciel czyta scenariusz,
drukuje z niego załączniki dla uczniów i jest gotowy do poprowadzenia zajęć.
Program doradztwa dla kl. 7 i 8 SP, w którym wykorzystacie Państwo te scenariusze,
jest dostępny w wyżej opisanym bezpłatnym szkoleniu e-learningowym “Podstawy
doradztwa zawodowego w szkole podstawowej” - w przykładowym WSDZ (można pobrać
go jako plik .doc i wykorzystać do stworzenia WSDZ dla Państwa szkoły).
Zestaw scenariuszy dla kl. 7 (dla kl. 8 analogicznie) zawiera 10 scenariuszy w formie
1 zestawu wydrukowanego oraz zestawu plików pdf, które przesyłamy na płycie CD.

Dzięki scenariuszom w formie plików pdf mogą Państwo drukować w dowolnej ilości
te elementy scenariuszy (testy, zabawy, zadania), które są do rozdania uczniom.
Scenariusze zajęć dla kl. 7 (cena: 282,90 zł):
Lp.

Temat zajęć

Czas trwania

1.

Kariera zawodowa człowieka – znaczenie pracy

1 x 45 min.

2.

Czym jest rynek pracy i pracodawca?

1 x 45 min.

3.

Branże i zawody – kim warto zostać?

1 x 45 min.

4.

Planowanie kariery zawodowej – od czego zacząć?

1 x 45 min.

5.

Samowiedza – źródła poznania siebie

1 x 45 min.

6.

Kim chcę być? Moje zainteresowania zawodowe

1 x 45 min.

7.

Jakie mam umiejętności?

1 x 45 min.

8.

Moje mocne i słabe strony

1 x 45 min.

9.

Zdrowie a moje plany zawodowe

1 x 45 min.

10. Kreatywność i poszukiwanie rozwiązań

1 x 45 min.

Scenariusze zajęć dla kl. 8 szkoły podstawowej (cena: 282,90 zł):
Lp.

Temat zajęć

Czas trwania

1.

Jak stawiać sobie cele życiowe i zawodowe?

1 x 45 min.

2.

Co po szkole? System edukacji w Polsce

1 x 45 min.

3.

Budowanie pozytywnej samooceny

1 x 45 min.

4.

Kim jestem? Tajemnice osobowości a wybór zawodu

1 x 45 min.

5.

Wartości moimi drogowskazami

1 x 45 min.

6.

Rozwijam swoją przedsiębiorczość

1 x 45 min.

7.

Zostać wolontariuszem

1 x 45 min.

8.

Jak skutecznie podejmować decyzje?

1 x 45 min.

9.

Predyspozycje zawodowe a moje preferencje

1 x 45 min.

10. Wymagania pracodawców a moje umiejętności

1 x 45 min.

Komplet Scenariuszy zajęć dla kl. 7 i 8 - 500,00 zł
Scenariusze i inne
sprzedaz@progra.pl

pomoce

można

zamówić

na

www.progra.pl

lub

mailowo:

Multimedialny program komputerowy do prowadzenia poradnictwa
zawodowego
RYŚ w gąszczu zawodów
(cena: licencja na 1 stanowisko – 553,50 zł, licencja na dowolną liczbę stanowisk – 984 zł)
Kompleksowy program komputerowy przeznaczony do prowadzenia orientacji zawodowej
i poradnictwa zawodowego już od młodszych aż po starsze klasy szkoły podstawowej.
Dzięki zabawnemu animowanemu rysiowi, krzyżówkom, cegiełkom i innym ciekawym
formom dzieci i młodzież chętniej poznają zawody. Dla nauczyciela program zawiera
scenariusze zajęć dotyczące 11 branż zawodowych.
Program zawiera:







11 testów wstępnych zainteresowań branżowych (dla dzieci i młodzieży w wieku 6-16 lat)
11 scenariuszy zajęć z pełną obudową metodyczną
11 opisów branż zawodowych
55 charakterystyk zawodów w formie multimedialnych prezentacji
72 gry (krzyżówki, puzzle, cegiełki) weryfikujące wiedzę
52 dobre rady Rysia – zabawne, ale i pouczające rady

Testami wstępnych zainteresowań branżowych przeprowadza się diagnozę, następnie
uczniowie zapoznają się z opisami branż i oglądają prezentacje zawodów z branż,
w kierunku których zdiagnozowane zostały ich zainteresowania, a za pomocą gier weryfkują
zdobytą wiedzę o zawodach i branżach zawodowych. Nauczyciel widzi w tabeli porównane
poziomy zainteresowania ucznia poszczególnymi branżami i dzięki temu łatwiej może
doradzić dalszy kierunek kształcenia.
Program świetnie się sprawdza w pracy indywidualnej, jaki i grupowej – można do pracy
z nim wykorzystać tablicę multimedialną lub rzutnik.

Książka do prowadzenia indywidualnego poradnictwa zawodowego
Indywidualny Planer Kariery dla ucznia szkoły podstawowej i dla gimnazjalisty
(cena: 65 zł/szt. a w pakietach od 10 szt. koszt 1 szt. to 55 zł)
Jest to publikacja drukowana (książka z CD), która pomaga zaplanować uczniowi ścieżkę
edukacyjno-zawodową. Dzięki zawartym w nim ćwiczeniom uczeń pogłębia wiedzę o sobie
i minimalizuje ryzyko popełnienia błędu przy wyborze ścieżki kształcenia i zawodu.
Książka zawiera następujące działy:
Jaki jestem?
• Zainteresowania
• Umiejętności
• Osobowość
• Wartości
• Wiedza i osiągnięcia
• Zdrowie
• Samoocena i motywacja
• Predyspozycje zawodowe

Moja edukacja
• Rodzaje szkół
• Kursy i szkolenia
• Wybór szkoły
Mój zawód
• Cele zawodowe
• Środowisko pracy
• Branże zawodowe
• Mój wymarzony zawód
• Praktyki i wolontariat
• Pierwsza praca
• Sieć wsparcia

Schemat ścieżek edukacji
• Zmiany obowiązujące w
polskim szkolnictwie od
01.09.2017 r. w formie
schematu - pokazanie
uczniom i rodzicom, jakie
ścieżki
edukacyjne
są
dostępne i czym się różnią.

Szkolenia stacjonarne i e-learningowe
Jeśli potrzebna jest Wam wiedza i praktyczne umiejętności z doradztwa, to skorzystajcie
ze szkoleń stacjonarnych i szkoleń e-learningowych.
Szkolenia e-learningowe dostarczą niezbędnej wiedzy.
Szkolenia stacjonarne w formie warsztatów dostarczą umiejętności.
wiedza + umiejętności + postawa = kompetencje
Szkolenia zostały tak przygotowane, że najpierw przyswajają Państwo wiedzę w szkoleniach
e-learningowych, a następnie mogą Państwo przećwiczyć zdobytą wiedzę na zajęciach
praktycznych – szkoleniach stacjonarnych. Po ukończeniu każdego szkolenia otrzymują
Państwo certyfikat.
Ci z Państwa, którzy nie uczestniczyli jeszcze w szkoleniach e-learningowych, niech się nie
boją tej formy szkoleń – logują się Państwo w prosty sposób na naszej platformie
szkoleniowej www.doradcakariery.pl i w dogodnym dla siebie czasie przechodzą przez
poszczególne części szkolenia, a po zakończeniu szkolenia pobierają z platformy certyfikat.

Szkolenia e-learningowe (zamawiać można na www.doradcakariery.pl/katalog-szkolen/)
1. Podstawy doradztwa zawodowego w szkole podstawowej (szkolenie bezpłatne)






Doradczy start! Co będziesz robić i w jaki sposób? (m.in. Podstawy prawne
doradztwa zawodowego)
Rozwój zawodowy Twojego ucznia – w jaki sposób podejmie wybór?
Co badamy i z jakiego powodu?
Zawodoznawstwo
Tworzenie WSDZ w szkole podstawowej

2. Grupowe doradztwo zawodowe w szkole podstawowej (100 zł/osobę)
 Obszary do pracy w grupowym doradztwie zawodowym
 Proces grupowy i sytuacje trudne w pracy doradcy zawodowego
 Rodzaje uczestników i metody pracy z nimi – role grupowe i style uczenia się
 Twórcze i aktywizujące zadania i ćwiczenia
 Scenariusze zajęć z doradztwa zawodowego – źródła inspiracji
3. Indywidualne doradztwo zawodowe w szkole podstawowej (100 zł/osobę)






Obszary do pracy w indywidualnym doradztwie zawodowym
Bilans zasobów i narzędzia do diagnozy
Ćwiczenia i zadania do odkrywania zasobów własnych ucznia
Przebieg rozmowy doradczej w praktyce – krok po kroku
Konstruowanie IPD (Indywidualnego Planu Działania) z uczniem szkoły podstawowej

4. Zaawansowane elementy doradztwa zawodowego w szkole podstawowej – rozwój
i motywacja (100 zł/osobę)


Praca z uczniem zdolnym




Rozwój zawodowy szkolnego doradcy zawodowego
Innowacje w doradztwie zawodowym: grywalizacja i escape room



Sposoby motywowania ucznia do działania



Elementy coachingu w pracy z dziećmi i młodzieżą

Szkolenia stacjonarne (warsztaty)
1. Grupowe doradztwo zawodowe w SP (350 zł/osobę)


Proces grupowy i przebieg lekcji doradczej



Sytuacje trudne w pracy doradcy zawodowego w praktyce



Jak diagnozować role grupowe i style uczenia się w pracy z grupą



Praca z trudnym uczestnikiem – sposoby radzenia sobie



Jak wykorzystywać twórcze i aktywizujące zadania i ćwiczenia

2. Indywidualne doradztwo zawodowe w SP (350 zł/osobę)


Praktyczna diagnoza potrzeb uczniów



W jaki sposób wybrać i stosować narzędzia diagnostyczne?



Jak pracować z uczniem w zakresie rozpoznawania zasobów – ćwiczenia i zadania
do pracy własnej



Przebieg rozmowy doradczej w praktyce – krok po kroku na podstawie analizy
przypadków



Konstruowanie IPD z uczniem szkoły podstawowej

3. Zaawansowane elementy doradztwa zawodowego w SP (350 zł/osobę)


Praca z uczniem zdolnym w praktyce




Jak wykorzystać grywalizacja i metodykę Escape room w pracy z uczniem?
Sposoby motywowania ucznia do działania - od czego zacząć?



Elementy coachingu w pracy z uczniem - praktyczne wykorzystanie



Jak stworzyć Indywidualny Plan Rozwoju szkolnego doradcy zawodowego - praca
z kartą IPR

Szkolenia stacjonarne są prowadzone w większych miastach w całej Polsce. Terminy
szkoleń ogłaszamy na www.progra.pl w zakładce Szkolenia. Przyjmujemy też mailowe
zgłoszenia od Państwa z propozycją miast, w których chcielibyście odbyć takie szkolenia.
Dla grup zorganizowanych (15 do 20 osób) organizujemy szkolenia u nich na miejscu.

Inne pomoce do prowadzenia poradnictwa zawodowego
w szkołach podstawowych i klasach gimnazjalnych
Test wstępnych zainteresowań branżowych






Znormalizowany test psychologiczny w formie komputerowej dla dzieci i młodzieży
w wieku 6-16 lat.
Bada zainteresowania w kierunku 11 branż zawodowych.
Program sam zlicza punkty i wyświetla od razu opisowe wyniki.
Nie ma ograniczeń co do liczby osób badanych.
Nie trzeba mieć uprawnień psychologa, by posługiwać się tym testem.

Test ten jest też zawarty w programie „Ryś w gąszczu zawodów”. Jeśli zakupują Państwo
Rysia, to nie kupują Państwo już tego testu oddzielnie.

eSzOK
Kompleksowe narzędzie do prowadzenia poradnictwa zawodowego w szkole (program
komputerowy) – zawiera m.in. opisy kilkuset zawodów i Klasyfikację Zawodów i Specjlności.

Seria Zawody przyszłości oraz Spacery po zawodach
Serie te zawierają multimedialne prezentacje zawodów niezbędne do pokazania uczniom,
jak wygląda praca w poszczególnych zawodach. W Zawodach przyszłości dodatkowo
znajdują się testy sprawdzające wiedzę o zawodach.

Teczki informacji o zawodach. Zawody przyszłości
Bardzo szczegółowe informacje o zawodach przyszłości (kilkanaście stron na zawód)
w formie drukowanej, które przybliżą uczniom pracę w zawodach.

Sztuka motywacji. Przewodnik
Ten przewodnik wskaże, jak zwiększyć motywację – jak zmotywować uczniów do nauki, jak
zmotywować siebie do działania. Zawiera m.in. praktyczne wskazówki i ćwiczenia.

Przewodnik po kształceniu zawodowym
Przewodnik będący kompendium wiedzy o kształceniu zawodowym, o ponadgimnazjalnych
szkołach zawodowych.

Seria Testy Kariery
Seria testów psychologicznych ułatwiających proces samopoznania. Są to testy
do samobadania w formie programów komputerowych. W ciągu kilku-kilkunastu minut uczeń
uzyskuje gotowe, opisowe wyniki testu. Wyniki te mogą być podstawą do rozmowy
z pedagogiem i doradcą zawodowym. Uczniowie mogą je też pokazać rodzicom. Testy z tej
serii są przeznaczone dla osób od 15-go roku życia. Nie trzeba mieć żadnych uprawnień
do korzystania z tych testów – może z nich korzystać każdy. Lista testów na www.progra.pl

Samoocena. Przewodnik multimedialny
Czy zauważasz deficyty w zakresie samooceny u swoich uczniów?
Jeśli tak, to skorzystaj z tego programu, który jest niezastąpionym narzędziem w budowaniu
pozytywnego wizerunku siebie, w budowaniu adekwatnego poczucia własnej wartości. Został
przygotowany na potrzeby pracy z uczniem wymagającym wsparcia w obszarze samooceny
i poczucia własnej wartości.
Przewodnik zawiera następuje elementy:







Dlaczego warto wierzyć w siebie?
Twoje drzewo (wizualizacja
samooceny)
Czym jest samoocena?
Rodzaje samooceny
Wpływ samooceny na
funkcjonowanie człowieka
Rozwój samooceny w ciągu życia







Źródła samooceny
Funkcjonowanie osób z
samooceną niską i wysoką
Bariery w budowaniu wysokiej
samooceny
Techniki wzmacniania samooceny
Test „Moja samoocena"

Kompleksowe wsparcie doradztwa i poradnictwa zawodowego
Od ponad 17 lat wspieramy doradców zawodowych, nauczycieli koordynujących doradztwo
zawodowe w szkołach, pedagogów i psychologów.
Stawiamy na kompleksowe rozwiązania. Dlatego też w swojej ofercie posiadamy zarówno
szeroki zakres szkoleń (stacjonarne, e-learningowe, webinaria), scenariusze zajęć, programy
komputerowe pomocne w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej, jak i materiały
drukowane.
Adresatem naszych produktów są zarówno doradcy zawodowi, pedagodzy, psycholodzy, jak
i nauczyciele pełniący funkcję doradcy zawodowego, a także uczniowie. Przygotowaliśmy
także specjalne szkolenia dla rodziców oraz dla pracowników Urzędów Pracy.
Opieramy się na wiedzy i doświadczeniu najlepszych polskich specjalistów, którzy od lat
związani są z tematyką rozwoju zawodowego człowieka, poradnictwem zawodowym
i rynkiem pracy. Wśród naszych współpracowników są osoby, które tworzyły najnowsze
rozwiązania w doradztwie zawodowym i budowały pierwsze SzOK-i i Centra Informacji
Zawodowej w Polsce.
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i współpracy z naszymi Klientami z dumą tworzymy
i rozwijamy produkty najwyższej jakości.
Nasza firma jest elastycznym i wiarygodnym partnerem. Oprócz stałej oferty tworzymy także
oprogramowanie na indywidualne zamówienie.

www.progra.pl
progra@progra.pl
tel. 58 340 95 43, 58 346 94 43

