CENNIK
POMOCY DO DORADZTWA ZAWODOWEGO
DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
* Obowiązujący od dnia 10.01.2022 r.

PROGRAMY KOMPUTEROWE

LICENCJA/ OPIS

RYŚ W GĄSZCZU ZAWODÓW

Licencja bezterminowa:

program dla szkół podstawowych dla kl. 0-8

na 1 stanowisko
wielostanowiskowa

CENA BRUTTO

694,00 zł
1 299,00 zł

PORADNICTWO ZAWODOWE.

Forma drukowana + pliki pdf na CD:

SCENARIUSZE ZAJĘĆ DLA KL. 7 SP

kl. 7

349,00 zł

SCENARIUSZE ZAJĘĆ DLA KL. 8 SP

kl. 8

349,00 zł

(po 10 scenariuszy dla każdej klasy)

komplet kl. 7 i 8

649,00 zł

MULTIMEDIALNY KWESTIONARIUSZ
PREFERENCJI ZAWODOWYCH

Licencja terminowa na:
2 lata 5 stanowisk

399,00 zł

od 12 r.ż.

5 lat 10 stanowisk

799,00 zł

przedłużenie licencji na kolejne 2 lata na 5 st.

299,00 zł

przedłużenie licencji na kolejne 5 lat na 10 st.

599,00 zł

TEST WSTĘPNYCH ZAINTERESOWAŃ
BRANŻOWYCH

Licencja terminowa na:
2 lata 5 stanowisk

399,00 zł

test dla osób w wieku 6-16 lat; jest też
elementem programu Ryś w gąszczu zawodów

5 lat 10 stanowisk

799,00 zł

przedłużenie licencji na kolejne 2 lata na 5 st.

299,00 zł

PRZEWODNIK PO KSZTAŁCENIU
ZAWODOWYM V 3.0

Licencja bezterminowa na:
1 stanowisko

169,00 zł

10 stanowisk

369,00 zł

SPACERY PO ZAWODACH V 2.0

Licencja bezterminowa na 5 stanowisk:

branże 1 – 16, 17 cz.1 i 2

jedna branża
komplet branż (1-16, 17 cz.1 i 2)

ZAWODY PRZYSZŁOŚCI

123,00 zł
1 353,00 zł

Licencja bezterminowa na 5 stanowisk:
cz. 1

319,00 zł

cz. 2

319,00 zł

cz. 3

319,00 zł

komplet cz.1-3

859,00 zł

PIERWIASTKI KARIERY

Licencja bezterminowa na:

uporządkowanie wiedzy; pomysły na pomoce do
zajęć z doradztwa w szkole podstawowej i
ponadpodstawowej

1 stanowisko

449,00 zł

10 stanowisk

599,00 zł

SZTUKA MOTYWACJI. PRZEWODNIK

Licencja bezterminowa na:

na godziny wychowawcze i zajęcia z doradztwa

1 stanowisko

169,00 zł

10 stanowisk

369,00 zł

SAMOOCENA. PRZEWODNIK
MULTIMEDIALNY

Licencja bezterminowa na:
1 stanowisko

169,00 zł

na godziny wychowawcze i zajęcia z doradztwa

10 stanowisk

369,00 zł

WWW.PROGRA.PL

PUBLIKACJE DLA SZKOŁY
PODSTAWOWEJ

OPIS

CENA BRUTTO

INDYWIDUALNY PLANER KARIERY DLA
UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

1 szt.

ćwiczenia z CD

powyżej 10 szt. - każda kolejna szt. 59,85 zł

PORADNICTWO ZAWODOWE.

Forma drukowana:

SCENARIUSZE ZAJĘĆ DLA KL. 7 SZKOŁY
PODSTAWOWEJ

kl. 7

349,00 zł

kl. 8

349,00 zł

SCENARIUSZE ZAJĘĆ DLA KL. 8 SZKOŁY
PODSTAWOWEJ

komplet kl. 7 i 8

649,00 zł

POMYSŁY PLUS CZ. 1

1 szt.

199,00 zł

POMYSŁY PLUS CZ. 2

1 szt.

199,00 zł

Wersja:
w pracy indywidualnej i grupowej:
zestaw kart + 2 szkolenia online (dla 1 os.)

900,00 zł

w pracy indywidualnej:
zestaw kart + szkolenie online (dla 1 os.)

600,00 zł

w pracy grupowej:
zestaw kart + szkolenie online (dla 1 os.) ze
scenariuszem zajęć „Nowa ziemia”

600,00 zł

szkolenie w pracy indywidualnej (dla 1 os.;
opcja przeznaczona dla osób, które zakupiły
wcześniej karty)

360,00 zł

szkolenie w pracy grupowej (dla 1 os.) ze
scenariuszem zajęć „Nowa ziemia

360,00 zł

kpl. 25 szt.

70,00 zł
1 496,00 zł

po 10 scenariuszy dla każdej klasy

ZASOBY DYDAKTYCZNE DO
PORADNICTWA ZAWODOWEGO

segregator

KARTY WYBORU PROFESKI
Zestaw kart ze szkoleniami
na godziny wychowawcze i zajęcia z doradztwa

(opcja przeznaczona dla osób, które zakupiły wcześniej karty)

Szkolenie przeznaczone jest dla 1 osoby

SZKOLENIA ON-LINE

OPIS

CENA BRUTTO

PODSTAWY DORADZTWA ZAWODOWEGO
W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Szkolenie e-learningowe dla 1 osoby

60,00 zł

INDYWIDUALNE DORADZTWO
ZAWODOWE W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Szkolenie e-learningowe dla 1 osoby

120,00 zł

GRUPOWE DORADZTWO ZAWODOWE
W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Szkolenie e-learningowe dla 1 osoby

120,00 zł

ELEMENTY ZAAWANSOWANEGO

Szkolenie e-learningowe dla 1 osoby

120,00 zł

DORADZTWA ZAWODOWEGO W SZKOLE
PODSTAWOWEJ

Wszystkie licencje obowiązują w ramach tylko jednej lokalizacji nabywcy (każda jednostka zakupuje osobne licencje).
Licencja wielostanowiskowa to licencja na dowolną liczbę stanowisk w obrębie jednej lokalizacji nabywcy.
Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego

PAKIETY DLA
SZKOŁY
PODSTAWOWEJ
Warto skorzystać z proponowanych pakietów przeznaczonych dla szkół
podstawowych - są one tańsze, niż zakup oddzielnie każdego produktu
i zawierają elementy pogrupowane w specjalnie dobrane zestawy.

PAKIET PODSTAWOWY
Poradnictwo zawodowe. Scenariusze zajęć kl. 7 i 8
Multimedialny Kwestionariusz Preferencji Zawodowych (licencja na 2 lata i 5 stanowisk)
Szkolenie e-learningowe „Podstawy doradztwa zawodowego w szkole podstawowej” (dostęp dla 1 os.)
999,00 zł

PAKIET OPTYMALNY
Ryś w gąszczu zawodów (licencja wielostanowiskowa)
Poradnictwo zawodowe. Scenariusze zajęć kl.7 i 8
Multimedialny Kwestionariusz Preferencji Zawodowych (licencja na 2 lata i 5 stanowisk)
Szkolenie e-learningowe „Podstawy doradztwa zawodowego w szkole podstawowej” (dostęp dla 1 os.)
2 199,00 zł

PAKIET SZKOLENIOWY
Szkolenie e-learningowe „Podstawy doradztwa zawodowego w szkole podstawowej” (szkolenie
dla całej Rady Pedagogicznej)
Szkolenie e-learningowe „Indywidualne doradztwo zawodowe w szkole podstawowej” (dostęp dla 1os.)
Ryś w gąszczu zawodów (licencja bezterminowa wielostanowiskowa)
Poradnictwo zawodowe. Scenariusze zajęć kl.7 i 8
Multimedialny Kwestionariusz Preferencji Zawodowych (licencja na 2 lata i 5 stanowisk)
Karty wyboru PROFESKI - zestaw kart + szkolenie online w pracy indywidualnej (szkolenie dla 1 os.)
3 499,00 zł

Wszystkie licencje obowiązują w ramach tylko jednej lokalizacji nabywcy (każda jednostka zakupuje osobne licencje).
Licencja wielostanowiskowa to licencja na dowolną liczbę stanowisk w obrębie jednej lokalizacji nabywcy.

CENNIK
POMOCY DO DORADZTWA ZAWODOWEGO
DLA SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ I OSÓB DOROSŁYCH
* Obowiązujący od dnia 10.01.2022 r.

ZESTAW KART I SZKOLENIA

OPIS

KARTY WYBORU PROFESKI
Zestaw kart ze szkoleniami

Wersja:
w pracy indywidualnej i grupowej:
zestaw kart + 2 szkolenia online (dla 1 os.)

900,00 zł

w pracy indywidualnej:
zestaw kart + szkolenie online (dla 1 os.)

600,00 zł

w pracy grupowej:
zestaw kart + szkolenie online (dla 1 os.) ze
scenariuszem zajęć „Nowa ziemia”

600,00 zł

szkolenie w pracy indywidualnej (dla 1 os.;
opcja przeznaczona dla osób, które zakupiły
wcześniej karty)

360,00 zł

szkolenie w pracy grupowej (dla 1 os.) ze
scenariuszem zajęć „Nowa ziemia

360,00 zł

na godziny wychowawcze i zajęcia z doradztwa

CENA BRUTTO

(opcja przeznaczona dla osób, które zakupiły wcześniej karty)

Szkolenie przeznaczone jest dla 1 osoby

PUBLIKACJE

OPIS

MŁODZIEŻOWE PORTFOLIO KARIERY

1 szt.

ćwiczenia dla uczniów szkół ponadpodstawowych

kpl. 25 szt.
powyżej 10 szt. - każda kolejna sztuka

CENA BRUTTO
60,90 zł
1 312,50 zł
52,50 zł

1 szt.

98,70zł

POMYSŁY PLUS CZ. 1
POMYSŁY PLUS CZ. 2

1 szt.

199,00 zł

1 szt.

199,00 zł

TECZKI INFORMACJI O ZAWODACH.
ZAWODY PRZYSZŁOŚCI CZ. 1

1 kpl.

799,00zł

1 kpl.

799,00zł

KSIĄŻKA „PRACA I JA. PRZYGODA ŻYCIA”
dla uczniów szkół ponadpodstawowych
i studentów

ZASOBY DYDAKTYCZNE DO
PORADNICTWA ZAWODOWEGO

informacje o 20 zawodach przyszłości

TECZKI INFORMACJI O ZAWODACH.
ZAWODY PRZYSZŁOŚCI CZ. 2
informacje o 20 zawodach przyszłości

PROGRAMY KOMPUTEROWE

LICENCJA/ OPIS

INDYWIDUALNY PLANER KARIERY 3.1

Licencja bezterminowa na:
1 stanowisko

1 499,00 zł

10 stanowisk

1 999,00 zł

15 stanowisk

2 499,00 zł

30 stanowisk

2 999,00 zł

upgrade ze starszej wersji do v 3.1
eSZOK

CENA BRUTTO

699,00 zł

Licencja bezterminowa:
na 1 stanowisko

1 099,00 zł

wielostanowiskowa

1 999,00 zł

upgrade ze starszej wersji do aktualnej

599,00 zł

PIERWIASTKI KARIERY

Licencja bezterminowa na:

uporządkowanie wiedzy; pomysły na pomoce do
zajęć z doradztwa w szkole podstawowej i
ponadpodstawowej

1 stanowisko

449,00 zł

10 stanowisk

599,00 zł

MULTIMEDIALNY KWESTIONARIUSZ
PREFERENCJI ZAWODOWYCH

Licencja terminowa na:
2 lata 5 stanowisk

399,00 zł

od 12 r.ż.

5 lat 10 stanowisk

799,00 zł

przedłużenie licencji na kolejne 2 lata na 5 st.

299,00 zł

przedłużenie licencji na kolejne 5 lat na 10 st.

599,00 zł

TESTY KARIERY

Licencja terminowa na:

od 15 r.ż.

1 rok 5 stanowisk – na jeden test

269,00 zł

1.

2 lata 5 stanowisk – na jeden test

399,00 zł

Test umiejętności rozpoznawania

5 lat 10 stanowisk – na jeden test

799,00 zł

mocnych i słabych stron.

przedłużenie licencji na kolejne 2 lata na 5 st. –

299,00 zł

Test preferencji i predyspozycji
zawodowych.

2.
3.
4.

Test Kompetencje – filary sukcesu.
Test Samoocena zainteresowań

na jeden test

zawodowych.

przedłużenie licencji na kolejne 5 lat na 10 st. –

5.

Test Czy jestem przedsiębiorczy?

na jeden test

6.

Test Zarządzanie czasem

7.

Test Czy jestem kreatywny?

2 lata 5 stanowisk – na komplet 14 testów

8.

Test Czy jestem asertywny?

Cena licencji dla każdego testu osobno wg

9.

Test Czy jestem samodzielny?

powyższych cen lub dla kompletu wszystkich

10. Test Czy jestem konsekwentny?
11. Test Czy akceptuję siebie?

599,00 zł
4 999,00 zł

14 testów

12. Test W jaki sposób się uczę?
13. Test W jaki sposób poznaję i organizuję
świat?
14. Test stresu egzaminacyjnego.

SZTUKA MOTYWACJI. PRZEWODNIK

Licencja bezterminowa na:

na godziny wychowawcze i zajęcia z doradztwa

1 stanowisko

169,00 zł

10 stanowisk

369,00 zł

SAMOOCENA. PRZEWODNIK
MULTIMEDIALNY

Licencja bezterminowa na:
1 stanowisko

169,00 zł

na godziny wychowawcze i zajęcia z doradztwa

10 stanowisk

369,00 zł

PRZEWODNIK PO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Licencja bezterminowa na:

na zajęcia z przedsiębiorczości i z doradztwa

1 stanowisko

169,00 zł

10 stanowisk

369,00 zł

WWW.PROGRA.PL

PROGRAMY KOMPUTEROWE

LICENCJA/ OPIS

PORADNICTWO ZAWODOWE.

Licencja bezterminowa na 5 stanowisk:

SCENARIUSZE ZAJĘĆ

Poziom I cz.1

349,00 zł

Poziomy I-III - dla szkół ponadpodstawowych

Poziom I cz.2

349,00 zł

Poziom II cz.1

349,00 zł

Poziom II cz.2

349,00 zł

Poziom III cz.1

349,00 zł

Poziom III cz.2

349,00 zł

komplet 6 części (Poziomy I-III)

CENA BRUTTO

1 999,00 zł

PORADNICTWO ZAWODOWE.

Licencja bezterminowa na 5 stanowisk:

SCENARIUSZE ZAJĘĆ

Poziom IV cz.1

549,00 zł

Poziom IV - dla szkół ponadpodstawowych

Poziom IV cz.2

349,00 zł

Poziom IV cz.3

449,00 zł

i osób dorosłych

komplet 3 części (Poziom IV)
PIRAMIDA KARIERY 2 V 1.1

1 300,00 zł

Licencja bezterminowa na:
10 stanowisk

469,00 zł

15 stanowisk

599,00 zł

PIRAMIDA KARIERY 3

Licencja bezterminowa na 10 stanowisk:

cz.1 Poznaję i odkrywam samego siebie
cz.2 Planowanie kariery zawodowej

cz.1

449,00 zł

cz.2

449,00 zł

cz.4

449,00 zł

cz.5

449,00 zł

cz.6

449,00 zł

cz.4 Zawód… Jak to łatwo powiedzieć
cz.5 Przygotowanie do spotkania z
pracodawcą
cz.6 Ja i pracodawca. Rozmowa kwalifikacyjna

PORADNIK SKUTECZNEGO SZUKANIA
PRACY V 2.0

Licencja na 2 lata na:
10 stanowisk

1 849,00 zł

15 stanowisk

2 299,00 zł

przedłużenie licencji na kolejne 2 lata na:
10 stanowisk, 15 stanowisk
SPACERY PO ZAWODACH V 2.0

Licencja bezterminowa na 5 stanowisk:

branże 1 – 16, 17 cz.1 i 2

jedna branża
komplet branż (1-16, 17 cz.1 i 2)

ZAWODY PRZYSZŁOŚCI

599,00 zł

123,00 zł
1 353,00 zł

Licencja bezterminowa na 5 stanowisk:
cz. 1

319,00 zł

cz. 2

319,00 zł

cz. 3

319,00 zł

komplet cz.1-3

859,00 zł

Wszystkie licencje obowiązują w ramach tylko jednej lokalizacji nabywcy (każda jednostka zakupuje osobne licencje).
Licencja wielostanowiskowa to licencja na dowolną liczbę stanowisk w obrębie jednej lokalizacji nabywcy.
Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego

PAKIETY
DLA SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ
Pakiety pomocy zaspokajających konkretne potrzeby, zawierające różne narzędzia
i zasoby dydaktyczne.
Dobierz pakiet odpowiedni do potrzeb Twojej szkoły.

Warto skorzystać z proponowanych pakietów przeznaczonych dla szkół ponadpodstawowych - są one
tańsze, niż zakup oddzielnie każdego produktu i zawierają elementy pogrupowane w specjalnie dobrane
zestawy.

PAKIET PODSTAWOWY
To wyjściowe rozwiązanie dla szkół ponadpodstawowych – zawiera zestaw podstawowych pomocy
niezbędnych do realizacji doradztwa zawodowego: gotowe podstawowe scenariusze zajęć i dwa
podstawowe testy do diagnozy w formie programów komputerowych.
Poradnictwo zawodowe. Scenariusze zajęć. Poziom I cz.1 i 2
Multimedialny Kwestionariusz Preferencji Zawodowych (licencja na 2 lata i 5 stanowisk)
Test preferencji i predyspozycji zawodowych (licencja na 2 lata i 5 stanowisk)
1299,00 zł

PAKIET OPTYMALNY
Korzystne rozwiązanie dla szkół ponadpodstawowych – zawiera zestaw niezbędnych pomocy do realizacji
doradztwa zawodowego: gotowy pakiet scenariuszy zajęć, dwa podstawowe testy do diagnozy w formie
programów komputerowych, program do poznania zawodów i stworzenia Indywidualnego Planu Działania.
Poradnictwo zawodowe. Scenariusze zajęć. Poziom I-III (6 części)
Multimedialny Kwestionariusz Preferencji Zawodowych (licencja na 2 lata i 5 stanowisk)
Test preferencji i predyspozycji zawodowych (licencja 2 lata i 5 stanowisk)
Indywidualny Planer Kariery (licencja bezterminowa na 15 stanowisk)
4 299,00 zł

PAKIET PREMIUM
Najbardziej funkcjonalne rozwiązanie dla szkół ponadpodstawowych – zawiera zestaw niezbędnych pomocy
do realizacji doradztwa zawodowego: gotowy pakiet scenariuszy zajęć, cztery podstawowe testy do
diagnozy w formie programów komputerowych, program do poznania zawodów i stworzenia
Indywidualnego Planu Działania, książkę motywacyjną dla uczniów.
Poradnictwo zawodowe. Scenariusze zajęć. Poziom I-IV (9 części)
Multimedialny Kwestionariusz Preferencji Zawodowych (licencja na 2 lata i 5 stanowisk)
Test preferencji i predyspozycji zawodowych (licencja 2 lata i 5 stanowisk)
Test umiejętności rozpoznawania mocnych i słabych stron (licencja 2 lata i 5 stanowisk)
Test „Kompetencji-filary sukcesu” (licencja 2 lata i 5 stanowisk)
Indywidualny Planer Kariery (licencja bezterminowa na 15 stanowisk)
Książka Praca i ja. Przygoda życia (5 sztuk do biblioteki)
7 499,00 zł

Wszystkie licencje obowiązują w ramach tylko jednej lokalizacji nabywcy (każda jednostka zakupuje osobne
licencje).
Licencja wielostanowiskowa to licencja na dowolną liczbę stanowisk w obrębie jednej lokalizacji nabywcy.

Wsparcie dla doradców zawodowych,
nauczycieli koordynujących doradztwo
zawodowe w szkołach, pedagogów
i psychologów.

KONTAKT
biuro@progra.pl
503 962 216

www.progra.pl
PROGRA©

