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1.    Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego (BS I st. – min. 10h/ 3 lata, LO – min. 10h/ 4 lata,   
       Technikum – min. 10h/ 5 lat) - prowadzone są zgodnie z treściami programowymi

2.    Obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego i kształcenia               
       zawodowego

3.    Na zajęciach związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzonych 
       w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej

4.    Zajęcia z nauczycielem wychowawcą 

5.    W ramach wizyt zawodoznawczych

PODSTAWA PRAWNA

Rozporządzenie MEN w sprawie doradztwa zawodowego określa treści programowe dla poszczególnych
etapów edukacyjnych i typów szkół, sposób realizacji doradztwa zawodowego, zadania doradcy
zawodowego.

WWW.PROGRA.PL

W katalogu znajdują się pomoce dydaktyczne specjalnie przygotowane dla szkoły ponadpodstawowej,
które pomogą zrealizować zajęcia we wszystkich powyższych obszarach przewidzianych
Rozporządzeniem MEN i dzięki którym doradztwo zawodowe w Państwa szkole będzie naprawdę
dobrze poprowadzone.

TREŚCI PROGRAMOWE z zakresu doradztwa zawodowego zbudowane są wokół czterech kategorii: 

1. Poznawanie własnych zasobów/ Poznanie siebie 
2. Świat zawodów i rynek pracy
3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie
4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych

OBSZARY REALIZACJI DORADZTWA ZAWODOWEGO W SZKOŁACH WG ZMIAN 
Z ROZPORZĄDZENIA MEN Z 12.02.2019 R. w sprawie doradztwa zawodowego:

2. Świat zawodów i rynek pracy

4. Planowanie własnego rozwoju 
i podejmowanie decyzji edukacyjno-
zawodowych

1. Poznawanie własnych zasobów

3. Rynek edukacyjny i uczenie się
przez całe życie
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SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

Scenariusze zajęć

Testy kariery,
Multimedialny kwestionariusz
preferencji zawodowych

Karty wyboru PROFESKI

Młodzieżowe Portfolio Kariery

Indywidualny Planer Kariery

Spacery po zawodach
Zawody przyszłości

Multimedialne prezentacje:

Teczki informacji o zawodach

TREŚCI PROGRAMOWE
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Karty Wyboru PROFESKI  służą do kompleksowej pracy przy podejmowaniu 
wyborów edukacyjno–zawodowych, zarówno przez dzieci, młodzież, jak i osoby dorosłe. 

To Twoja nowoczesna pomoc do pracy doradczej, wychowawczej, a także 
coachingowej - w tym do pracy z osobami obcojęzycznymi.

Karty sprzedawane są wyłącznie wraz ze szkoleniami przygotowującymi
do pracy z nimi.

NA GODZINY
WYCHOWAWCZE

I ZAJĘCIA
Z DORADZTWA
ZAWODOWEGO

PRACUJESZ Z OSOBAMI
OBCOJĘZYCZNYMI? 

PL – UA: 60 kart z cechami; 60 kart z wartościami – potrzebami; 6 kart opisów środowiska pracy UA
PL – ANG: 60 kart z cechami; 60 kart z wartościami – potrzebami; 6 kart opisów środowiska pracy ANG
PL – ROS: 60 kart z cechami; 60 kart z wartościami – potrzebami; 6 kart opisów środowiska pracy ROS
6 kart opisów środowiska pracy PL

Zestaw kart uzupełniający wielojęzyczny
Karty zostały przygotowane tak, aby można było jak najlepiej zrozumieć się z osobą mówiącą w języku
ukraińskim/ angielskim/ rosyjskim. Karty zawierają zarówno wersję polską (dla doradcy), jak i wersję w
drugim języku (przeznaczoną dla klienta).

poznasz różne metody ich interpretacji. Szkolenie
w 1 zestawie przeznaczone jest dla 1 osoby.

Na szkoleniu w pracy indywidualnej otrzymasz
instrukcję wraz ze wskazówkami metodycznymi,
schematem pracy oraz ścieżką edukacyjną i
przykładowymi zawodami.

cech
wartości
odkrywania świata zawodów i specjalności

Szkolenie w pracy grupowej ze scenariuszem
zajęć Nowa Ziemia to wersja warsztatów 
z elementami grywalizacji i storytellingu 
– na zajęcia z doradztwa zawodowego i godziny
wychowawcze. Podczas zajęć uczestnicy budują
nową cywilizację. Efektem jest samopoznanie
uczestników w obszarze:

60 kart z obrazkami zawodowymi
60 kart z cechami
60 kart z wartościami – potrzebami
6 kart opisów środowiska pracy

Zestaw kart podstawowy
Podstawowy zestaw Kart Wyboru PROFESKI to karty z obrazem,
cechami i wartościami w pracy indywidualnej i grupowej z klientem
(zarówno z młodzieżą, jak i z osobami dorosłymi) przy podejmowaniu
wyborów edukacyjno–zawodowych.

Szkolenia online
Szkolenia dostępne są w wariancie do pracy indywidualnej i/lub do pracy grupowej. Przystępując do
szkolenia nauczysz się korzystać z kart w codziennej pracy doradczej i wsparciu ucznia/ klienta, a także 

Karty sprzedawane są wyłącznie wraz ze szkoleniami przygotowującymi
do pracy z nimi. Szkolenie w 1 zestawie przeznaczone jest dla 1 osoby.
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KARTY WYBORU PROFESKI

DIAGNOZA
- KARTY WYBORU PROFESKI
- TESTY KARIERY
- MULTIMEDIALNY KWESTIONARIUSZ PREFERENCJI ZAWODOWYCH

ŚRODOWISKO PRACY
WARTOŚCI I POTRZEBY
CECHY



KARTY WYBORU PROFESKI

WWW.PROGRA.PL

zestaw kart podstawowy
szkolenie online w pracy indywidualnej

ZESTAW PODSTAWOWY 1:
Praca doradcza z obrazem. Karty wyboru
PROFESKI w pracy indywidualnej.

zestaw kart podstawowy
szkolenie online w pracy grupowej ze
scenariuszem zajęć grywalizacyjnych „Nowa
ziemia”

ZESTAW PODSTAWOWY 2:
Praca doradcza z obrazem. 
Karty wyboru PROFESKI w pracy grupowej.

zestaw kart podstawowy
2 szkolenia online: szkolenie w pracy
indywidualnej; szkolenie w pracy grupowej ze
scenariuszem zajęć grywalizacyjnych „Nowa
ziemia”)

ZESTAW PODSTAWOWY 3:
Praca doradcza z obrazem. Karty wyboru
PROFESKI w pracy indywidualnej i grupowej.

zestaw kart podstawowy
zestaw kart uzupełniający wielojęzyczny
szkolenie online w pracy indywidualnej

ZESTAW 4:
Zestaw podstawowy 1 + zestaw
wielojęzyczny: zestaw kart podstawowy

zestaw kart uzupełniający wielojęzyczny
2 szkolenia online: szkolenie w pracy
indywidualnej; szkolenie w pracy grupowej ze
scenariuszem zajęć grywalizacyjnych „Nowa
ziemia”)

ZESTAW 5:
Zestaw podstawowy 3 + zestaw wielojęzyczny:

Dostępne zestawy

SZKOLENIE W PRACY INDYWIDUALNEJ:
Praca doradcza z obrazem. Karty wyboru
PROFESKI w pracy indywidualnej.

* Szkolenie online tylko dla osób, które
zakupiły już Zestaw podstawowy 2

SZKOLENIE W PRACY GRUPOWEJ:
Praca doradcza z obrazem. Karty wyboru PROFESKI 
w pracy grupowej. Scenariusz zajęć grywalizacyjnych
„Nowa ziemia”.

* Szkolenie online tylko dla osób, które zakupiły już
Zestaw podstawowy 1

WARSZTATY TE WYKORZYSTASZ DO PRACY Z UCZNIAMI SZKÓŁ RÓŻNYCH SZCZEBLI EDUKACJI

WIELOJĘZYCZNY ZESTAW UZUPEŁNIAJĄCY:
Uzupełniający zestaw kart - Karty wyboru PROFESKI
wielojęzyczne.

* Tylko dla osób, które zakupiły już zestaw
podstawowy 1 lub zestaw podstawowy 3
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TESTY KARIERY

1 Test preferencji  
i  predyspozycji  zawodowych

2 Test umiejętności rozpoznawania
mocnych i  słabych stron

3 Test "Kompetencje –
fi lary sukcesu"

4 Test "Samoocena
zainteresowań zawodowych"

5 Test „Czy jestem
przedsiębiorczy?”

Seria testów psychologicznych w formie programów
komputerowych do samobadania.

Test "Czy jestem
asertywny?"

Test "Czy jestem
samodzielny?"

Test "Czy jestem
konsekwentny?"

9

10

11

Test "Czy jestem
kreatywny?"

8

Test "Czy akceptuję
siebie?"

12

6 Test "Zarządzanie
czasem"

Test "W jaki sposób
się uczę?"

13

7 Test stresu
egzaminacyjnego

Test "W jaki sposób poznaję
i organizuję świat?"

14

WWW.PROGRA.PL
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Oprogramowanie umożliwia przeprowadzenie badania (10-30 min. w zależności od testu i badanego),
automatyczne obliczenie wyniku oraz uzyskanie wydruku stanowiącego słowny opis wyników. Wyniki
testów można wydrukować, zapisać do pliku, a także wysłać bezpośrednio na dowolny e-mail osoby
badanej i/lub e-mail doradcy.

W każdym programie znajdują się także dodatkowe materiały związane z tematyką testu oraz spis
książek polecanych jako literatura wspomagająca.

Testy Kariery to znormalizowane testy psychologiczne ułatwiające proces
samopoznania.

Mogą stanowić podstawę do dalszej pracy z badanym – wsparcia w
obszarze doradztwa zawodowego, budowania planu kariery, rozmowy o
zasobach.

oszczędzają czas – program sam zlicza punkty i generuje zrozumiałe, 

są szybkie do wykonania - w kilka-kilkanaście minut otrzymuje się opisowy wynik testu

nie mają ograniczeń co do liczby osób badanych

gotowe wyniki testu można wydrukować, zapisać oraz wysłać na email

do ich stosowania nie jest wymagane wykształcenie psychologiczne - zostały przygotowane do
samobadania - tak, aby każda osoba mogła samodzielnie wykonać test

Testy Kariery:

     opisowe wyniki, dzięki czemu nie musi tego robić doradca

DLA MŁODZIEŻY 
I OSÓB DOROSŁYCH 

(OD 15-GO R.Ż. WZWYŻ)

 
NIE MAJĄ OGRANICZEŃ 

CO DO LICZBY OSÓB
BADANYCH

 

https://www.google.com/url?q=http://www.progra.pl&sa=D&source=editors&ust=1644428257799454&usg=AOvVaw1FELXw5iXm7juUqDqLiZLH
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Program komputerowy do przeprowadzania diagnozy, który pomoże Ci 
w pracy z uczniem (polecany dla uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej
uczniów szkół ponadpodstawowych) przy wyborze jego kierunku kształcenia 
oraz zawodu, poprzez analizę jego preferencji i określenie zdolności
umysłowych, kompetencji społecznych, cech temperamentu oraz ewentualnych
przeciwwskazań zdrowotnych.

PROGRAM
KOMPUTEROWY DO

DIAGNOZY DLA 
DZIECI I MŁODZIEŻY 

 

od 12 r.ż.

zdolności umysłowe z podziałem na 4 rodzaje: werbalne, przestrzenno-techniczne, liczbowe,
uwagę, a także podaje przykłady zawodów, w których są one pożądane
czynności lub działania społeczne pozwalające stwierdzić preferencje co do typu kontaktów:
dydaktycznych, opiekuńczych, kierowniczo-organizacyjnych, perswazyjnych, a także podaje przykłady
zawodów, w których potrzebne są kompetencje społeczne danego rodzaju
cechy temperamentu 
warunki fizyczne, które należy uwzględnić przy podejmowaniu decyzji o wyborze zawodu

Z użyciem kwestionariusza zbadasz: 
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Moja osobowość
Zalety i wady
Zainteresowania
Wartości życiowe
Wiedza i osiągnięcia
Zdrowie
Karta podróżnika

Typy szkół
Wybór szkoły

Moja wiedza
Grupowa przynależność
Zawodowe umiejętności i
doświadczenie zawodowe
Karta podróżnika

Zawody
przyszłości
Mój wymarzony
zawód
Pierwsza praca

JAKI JESTEM? EDUKACJA MOJE OSIĄGNIĘCIA PRACA

Do tworzenia IPD polecamy:
- książkę MŁODZIEŻOWE PORTFOLIO KARIERY
- program INDYWIDUALNY PLANER KARIERY
- KARTY WYBORU PROFESKI - karty ze szkoleniem

TWORZENIE INDYWIDUALNEGO PLANU DZIAŁANIA (IPD)

zbierał w całość cechy danej osoby
pokazywał dokąd dana osoba chce zmierzać, jakie cele eduakcyjno-zawodowe ma do osiągnięcia
jakie konkretne działania powinna podjąć i w jakich terminach , aby osiągnąć swoje cele

Każdy z nas jest inny – ma różne zainteresowania, predyspozycje, umiejętności, talenty, wartości i etc.
Dlatego też warto te wszystkie elementy zebrać, aby na ich podstawie stworzyć schemat indywidualnej
ścieżki edukacyjno-zawodowej – tzw. Indywidualny Plan Działania , który będzie:

MŁODZIEŻOWE PORTFOLIO KARIERY

PUBLIKACJA
DRUKOWANA DO

ZINDYWIDUALIZOWANEJ
PRACY Z KAŻDYM 

Z UCZNIÓW

Młodzież szkół ponadpodstawowych może swój indywidualny plan stworzyć
przy pomocy Młodzieżowego Portfolia Kariery.

Jest to książka–zeszyt ćwiczeń, służący do dokumentowania pracy własnej
każdego ucznia podczas procesu samopoznania, poznawania mechanizmów
rynku pracy, świata zawodów i wreszcie podejmowania decyzji edukacyjno –
zawodowych.

poznaje siebie – pomagają mu w tym ćwiczenia i wyjaśnienia czym są
zainteresowania, predyspozycje, wartości i inne cechy
dokonuje analizy posiadanej wiedzy
poznaje możliwości i konsekwencje dalszego kształcenia i konsekwencje
wyboru określonej drogi edukacyjnej
poznaje zagadnienia związane z rynkiem pracy
planuje ścieżkę edukacyjno-zawodową
poznaje skuteczne sposoby poszukiwania pracy
zdobywa umiejętność przygotowania dokumentów aplikacyjnych
otrzymuje swój Indywidualny Plan Działania

Portfolio opracowane w formie wędrówki po górskich szlakach uatrakcyjnia
uczniowi przejście przez trudne zagadnienia.
Dzięki Portfolio uczeń:
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Książka zawiera następujące działy:



poradnik dla osób z niepełnosprawnościami – pomaga przy pracy z osobami posiadającymi
orzeczenia o niepełnosprawności - zawiera takie informacje jak m.in. cele, dla jakich wydawane są
orzeczenia o niepełnosprawności, uprawnienia osób niepełnosprawnych, informacje o kluczowych 

     instytucjach i organizacjach działających na rzecz 
     osób niepełnosprawnych. Poradnik ten został 
     specjalnie przystosowany do korzystania z niego 
     przez osoby niedowidzące.

INDYWIDUALNY PLANER KARIERY 3.2

Zarówno młodzież, jak i osoby dorosłe swój Indywidualny Plan Działania mogą
stworzyć w programie komputerowym Indywidualny Planer Kariery.

To program pozwalający na zapoznanie się z zawodami i pomagający zaplanować
indywidualną wizję ścieżki edukacyjno-zawodowej - stworzenie Indywidualnego
Planu Działania (IPD).

WWW.PROGRA.PL

W każdej części otrzymujesz pakiet interaktywnych
zestawów zadań, ćwiczeń, inspiracji. Narzędzie wspiera
proces zdobywania wiedzy o sobie samym, zawodach,
metodach działania, rynku pracy, możliwościach
kształcenia.

W części "Sobota" jest podsumowanie wykonanych działań
– otrzymujesz cały Indywidualny Plan Działania.

W części "Niedziela" znajdziesz terminarz ze spisem
wszystkich zaplanowanych działań - według niego można
realizować wyznaczone wcześniej cele.

POZNANIE 
ZAWODÓW

 

STWORZENIE 
IPD
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IPD - interaktywny moduł do tworzenia Indywidualnego Planu Działania , który prowadzi krok po
kroku przez elementy samopoznania, edukacji, zawodów, pracy, aż do stworzenia planu z terminarzem

charakterystyki 630 zawodów – ustandaryzowane opisy zawodów zawierające: zadania i czynności,
środowisko pracy, wymagania w zakresie wiedzy, zainteresowań, zdolności oraz predyspozycji fizycznych
i psychicznych dla zawodu, informacje z analizy rynku pracy pod kątem zapotrzebowania        i
perspektyw zatrudnienia w zawodzie, informacje o preferowanym wykształceniu

Klasyfikacja Zawodów i Specjalności (KZiS) – struktura świata zawodów wraz z wyszukiwarką             
i filtrowaniem wg grup i nazw zawodów; zostały w niej oznaczone zawody szkolne

W jego skład wchodzą:

IPD (Indywidualny Plan Działania) został przygotowany 
w formie tygodniowego kalendarza, którego każdy dzień
odpowiada za istotny aspekt planowania ścieżki
edukacyjno-zawodowej.

przygotowaniu się do trafnego wyboru lub zmiany zawodu i drogi dalszego kształcenia 
autoanalizie, poznaniu siebie 
poznaniu zawodów 
stworzeniu Indywidualnego Planu Działania
stworzeniu terminarza z wyznaczonymi celami, zaplanowanymi działaniami i określonymi
terminami ich wykonania

Program ten pomaga w:



TRUDNO DOSTĘPNETRUDNO DOSTĘPNE
INFORMACJEINFORMACJE  

O POPULARNYCHO POPULARNYCH  
I NIETYPOWYCH ZAWODACHI NIETYPOWYCH ZAWODACH

RZECZOWE, SZCZEGÓŁOWE,
ZEBRANE Z RYNKU

Narzędzie alternatywne dla multimedialnych rozwiązań – materiały drukowane, do wykorzystania zawsze -
niezależnie od dostępności sprzętu komputerowego.

TECZKI INFORMACJI O ZAWODACH.
ZAWODY PRZYSZŁOŚCI

Do zbudowania własnej bazy informacji o zawodach polecamy kilka pomocy:
- TECZKI INFORMACJI O ZAWODACH. ZAWODY PRZYSZŁOŚCI
- ZAWODY PRZYSZŁOŚCI
- SPACERY PO ZAWODACH
- INDYWIDUALNY PLANER KARIERY

INFORMACJA ZAWODOWA
Chcąc pomóc klientowi w wyborze zawodu, trzeba mieć dobrze zbudowaną bazę informacji na temat
zawodów. Nie chodzi o to, żeby doradca znał na pamięć informacje o ponad 2500 zawodów, które
funkcjonują na naszym rynku pracy, czy o dwustu kilkunastu zawodach z Klasyfikacji Zawodów Szkolnictwa
Branżowego. Ważne, by wiedział, jakie są zawody i miał dostęp do informacji o nich.

Teczki informacji o zawodach.
Zawody przyszłości cz.1:
1.   Animator czasu wolnego
2.   Asystent osoby niepełnosprawnej
3.   Brand manager
4.   Broker edukacyjny
5.   Coach
6.   Etyczny haker
7.   Florysta
8.   Mystery shopper
9.   Opiekun medyczny
10. Opiekun osoby starszej
11. Ortoptystka
12. Technik analityk
13. Technik cyfrowych procesów graficznych
14. Technik handlowiec
15. Technik obsługi turystycznej
16. Teletutor
17. Terapeuta zajęciowy
18. Tester gier
19. Traffic manager
20. Zoopsycholog
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Teczki informacji o zawodach.
Zawody przyszłości cz.2:
1.   Content manager
2.   Coolhunter
3.   Fundraiser
4.   Handlowiec on-line
5.   Inżynier nanomedycyny
6.   Key account manager
7.   Kosztorysant
8.   Maître d'hôtel
9.   Menadżer wielokulturowości
10. Personal shopper
11. Redaktor on-line
12. Rolnik ekologiczny
13. Specjalista cloud computing
14. Specjalista ds. marketingu społecznego
15. Specjalista od telebankingu
16. Spokesman
17. Technik mechatronik
18. Technik urządzeń i systemów energetyki     
      odnawialnej
19. Terapeuta oddechowy
20. Tester destynacji



ZAWODY PRZYSZŁOŚCI

Branża 1 - Administracja, zarządzanie, bussines, praca urzędnicza
Branża 2 - Sztuka i projektowanie artystyczne
Branża 3 - Nauczanie, wychowanie i działalność kulturalna
Branża 4 - Rozrywka, rekreacja, turystyka
Branża 5- Gastronomia, hotelarstwo, usługi domowe
Branża 6 - Ochrona zdrowia
Branża 7 - Służby socjalne, społeczne i zatrudnienia
Branża 8 - Prawo i dziedziny pokrewne
Branża 9 - Bezpieczeństwo i służby ochrony
Branża 10 - Finanse i dziedziny pokrewne
Branża 11 - Handel, dziedziny pokrewne i usługi
Branża 12 - Nauka i dziedziny z nią związane
Branża 13 - Przemysł wydobywczy, ciężki, elektryka, elektronika
Branża 14 - Przemysł lekki i rzemiosło
Branża 15 - Budownictwo i architektura
Branża 16 - Rolnictwo, hodowla, ogrodnictwo, przyroda
Branża 17 - Transport i łączność

Seria składa się z 17 branż:

Atrakcyjne multimedialne prezentacje zawodów zachęcają uczniów i osoby
dorosłe do zastanowienia się „kim chcę zostać?” i pomagają lepiej zrozumieć
specyfikę zawodów. Sposób przekazu wzmacnia dotarcie 
i ułatwia przyswajanie z pozoru „nudnych” treści. Zwięźle, konkretnie,
multimedialnie i nowocześnie!

KAŻDA CZĘŚĆ
PREZENTUJE 10

WYBRANYCH ZAWODÓW
 

DO KAŻDEGO ZAWODU
DOŁĄCZONY JEST

KRÓTKI TEST
SPRAWDZAJĄCY WIEDZĘ

O NIM

ZACHĘCAJĄ DO 
ZASTANOWIENIA SIĘ
KIM CHCĘ ZOSTAĆ? 

 

POMAGAJĄ ZROZUMIEĆ
SPECYFIKĘ ZAWODÓW

zadań i czynności roboczych
wymagań psychologicznych, fizycznych, zdrowotnych
środowiska pracy
warunków podjęcia pracy w zawodzie
możliwości zatrudnienia i awansu

Zyskaj pełen pakiet informacji o zawodach, podanych w atrakcyjnej
formie multimedialnych prezentacji zawodów, ze szczególnym
uwzględnieniem:

SPACERY PO ZAWODACH V 2.0

WWW.PROGRA.PL

cz. 1 - 3 

Zawody przyszłości to seria multimedialnych programów komputerowych zawierających wiadomości 
o zawodach, na które wzrasta zapotrzebowanie w dzisiejszym świecie.

Każda branża prezentuje 10 wybranych zawodów (branża 17 składa się z 2 części). 
Pełną listę nazw zawodów z każdej branży znajdziesz na www.progra.pl

Zawód przyszłości to nie kosmiczna technologia, ale profesja, na którą wzrośnie 
zapotrzebowanie i której przedstawiciele będą mieli zapewnione zajęcie przez 
długi czas.

Listę nazw zawodów z każdej części znajdziesz na www.progra.pl
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charakterystyki 630 zawodów – ustandaryzowane opisy zawodów zawierające: 
zadania i czynności

środowisko pracy

wymagania w zakresie wiedzy, zainteresowań, zdolności oraz predyspozycji fizycznych i psychicznych

dla zawodu, 

informacje z analizy rynku pracy pod kątem zapotrzebowania i perspektyw zatrudnienia w zawodzie

informacje o preferowanym wykształceniu

Klasyfikacja Zawodów i Specjalności (KZiS) – struktura świata zawodów wraz z wyszukiwarką i
filtrowaniem wg grup i nazw zawodów; zostały w niej oznaczone zawody szkolne

IPD- interaktywny moduł do tworzenia Indywidualnego Planu Działania , który prowadzi krok po
kroku przez elementy samopoznania, edukacji, zawodów, pracy, aż do stworzenia planu z terminarzem

poradnik dla osób z niepełnosprawnościami

W jego skład wchodzą:

To program pozwalający na zapoznanie się z zawodami i pomagający zaplanować indywidualną wizję
kariery zawodowej - stworzenie Indywidualnego Planu Działania (IPD). 

INDYWIDUALNY PLANER KARIERY 3.2

WWW.PROGRA.PL
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WIĘCEJ INFORMACJI 
O PROGRAMIE

 
 
 

ZNAJDZIESZ W CZĘŚCI 
O TWORZENIU

INDYWIDUALNEGO
PLANU DZIAŁANIA

INDYWIDUALNYINDYWIDUALNY  
PLANER KARIERYPLANER KARIERY

W każdej części otrzymujesz pakiet interaktywnych zestawów zadań, ćwiczeń, inspiracji. Narzędzie wspiera
proces zdobywania wiedzy o sobie samym, zawodach, metodach działania, rynku pracy, możliwościach
kształcenia.

W części "Sobota" jest podsumowanie wykonanych działań – otrzymujesz cały Indywidualny Plan Działania.

W części "Niedziela" znajdziesz terminarz ze spisem wszystkich zaplanowanych działań - według niego można
realizować wyznaczone wcześniej cele.

IPD (Indywidualny Plan Działania) został przygotowany w formie tygodniowego kalendarza, którego każdy
dzień odpowiada za istotny aspekt planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej.

https://progra.pl/produkt/poradnictwo-zawodowe-scenariusze-zajec-komplet-p-i-iii-6-czesci/


Praktyczny przewodnik na godzinę wychowawczą
i zajęcia z doradztwa. Ugruntowuje wiedzę
w obszarze motywacji, teorii motywacji,
planowania celów i działań. Zawiera nie tylko
teorię, ale także przydatne ćwiczenia i quiz do
pracy podczas zajęć (quiz oceniający poziom
motywacji). 

To praktyczne wskazówki i zadania, które
zrealizujesz z uczniami lub osobami dorosłymi.

Niezastąpione narzędzie dla doradców zawodowych, wychowawców, pedagogów, 
psychologów i szkoleniowców przy pracy na zasobach klienta , budowaniu jego 
pozytywnego wizerunku siebie, adekwatnego poczucia własnej wartości, motywacji do 
działania i odwagi w pokonywaniu trudności, a tym samym zwiększenie szans na odnoszenie
sukcesów życiowych.

QUIZ 
OCENIAJĄCY 

POZIOM 
MOTYWACJI

MOTYWUJE 
DO DZIAŁANIA

I WYKORZYSTYWANIA
WŁASNYCH 

MOŻLIWOŚCI
 

SAMOOCENA. 
PRZEWODNIK MULTIMEDIALNY

TECHNIKI 
WZMACNIANIA

SAMOOCENY
 

TEST SPRAWDZAJĄCY
POZIOM 

SAMOOCENY

SZTUKA MOTYWACJI.
PRZEWODNIK

PRACA I JA. PRZYGODA ŻYCIA

Program w formie prezentacji z łatwością wykorzystasz do prowadzenia zajęć stacjonarnych lub
online. Zawiera teorię, zadania praktyczne oraz test sprawdzający poziom samooceny.
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To książka, która motywuje do działania, tworzenia i wykorzystywania możliwości
oraz pokazuje, jak ważna jest satysfakcja z wykonywanej pracy.

Przeznaczona jest dla absolwentów szkół ponadpodstawowych i studentów
przygotowujących się do podjęcia pierwszej pracy.

Książka napisana przez praktyka, doradczynię zawodową Agnieszkę Ciereszko,
pokazuje jak ważna jest satysfakcja z pracy, w której spędzamy ponad 1/3
swojego życia, omawia najważniejsze zasoby, praktycznie przygotowuje do
rozmowy kwalifikacyjnej oraz uczy w co, i jak inwestować swój czas.

MOTYWACJA, SAMOOCENA, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Do pracy w tym obszarze polecamy:
- SZTUKA MOTYWACJI. PRZEWODNIK
- SAMOOCENA. PRZEWODNIK MULTIMEDIALNY
- PRACA I JA. PRZYGODA ŻYCIA
- PRZEJMIJ INICJATYWĘ! PRZEWODNIK PO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
- test „CZY JESTEM PRZEDSIĘBIORCZY?”
- test „SAMOOCENA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH”

Jeśli chcesz zaplanować udaną karierę zawodową i chcesz 
być Panem swojego rozwoju, ta książka jest dla Ciebie.
 

Trzymasz w dłoniach NARZĘDZIE DO SWOJEGO SUKCESU.



Do korzystania z testu nie jest wymagane wykształcenie psychologiczne. 
Więcej o testach znajdziesz w części DIAGNOZA

TEST 
„CZY JESTEM PRZEDSIĘBIORCZY?”

Tym multimedialnym przewodnikiem wprowadzimy cię w tematykę
przedsiębiorczości, ekonomii i pieniądza oraz rozwoju postawy
przedsiębiorczej. 

Przewodnik przeznaczony jest do pracy z uczniami szkół
ponadpodstawowych i osobami dorosłymi zainteresowanymi tematyką
przedsiębiorczości.

PRZEJMIJ INICJATYWĘ! 
PRZEWODNIK PO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

WWW.PROGRA.PL

Może być wykorzystywany przez doradców zawodowych, przez nauczycieli
na lekcjach przedsiębiorczości , na godzinach wychowawczych , a także
samodzielnie przez osoby, które chcą założyć własną firmę.

Program komputerowy przeznaczony do diagnozy.
Wystarczy kilka minut i otrzymujesz opisowe wyniki
testu (program sam zlicza wyniki i wyświetla już
gotowy opis).

W programie znajdują się także dodatkowe materiały
związane z tematyką testu oraz spis polecanych
książek.

Do korzystania z testu nie jest wymagane
wykształcenie psychologiczne. 

Program komputerowy przeznaczony do diagnozy.
Wystarczy kilka minut i otrzymujesz opisowe wyniki
testu - program sam zlicza wyniki i wyświetla gotowy
opis.

ZNORMALIZOWANE
TESTY

PSYCHOLOGICZNE 
 

OD 15 R.Ż.
 

DLA MŁODZIEŻY I OSÓB
DOROSŁYCH

NA LEKCJE
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 

NA GODZINY
WYCHOWAWCZE

 

DLA OSÓB CHCĄCYCH
ZAŁOŻYĆ 

WŁASNĄ FIRMĘ
 

TEST 
„SAMOOCENA
ZAINTERESOWAŃ
ZAWODOWYCH”

Umożliwia samodzielne poznanie i sklasyfikowanie własnych zainteresowań dotyczących wyboru przyszłego
zawodu. Wyniki uzyskane w sześciu skalach zainteresowań stanowią podstawę opracowania indywidualnej
ścieżki edukacyjnej i kariery zawodowej

Program w formie prezentacji z łatwością wykorzystasz do prowadzenia zajęć online lub
stacjonarnych, z użyciem tablicy multimedialnej lub ekranu interaktywnego.

W programie znajdują się także dodatkowe materiały związane z tematyką testu oraz spis polecanych
książek.
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Wyczerpujący, kompletny zestaw scenariuszy niezbędnych do przeprowadzenia
zajęć z doradztwa zawodowego

Scenariusze realizują wszystkie 4 kategorie treści 
programowych wymaganych przez Rozporządzenie
MEN

SCENARIUSZE ZAJĘĆ

Poziomy I-III – przeznaczone są dla szkół
ponadpodstawowych

Poziom IV – przeznaczony jest dla szkół
ponadpodstawowych i osób dorosłych

Poznanie siebie

Rynek pracy

Uczenie się

Rozwój kompetencji kluczowych 

Scenariusze zostały podzielone na 
4 poziomy – od najmniej do
najbardziej  zaawansowanego:

Scenariusze zostały pogrupowane
tematycznie w moduły:

WWW.PROGRA.PL

Scenariusze zawierają wszystko, czego potrzebujesz, aby przeprowadzić zajęcia: merytoryczne
przygotowanie do tematu, cele i przebieg zajęć, podsumowanie, praktyczne wskazówki dla prowadzącego a
także opracowane materiały – załączniki do wydrukowania dla uczniów.

CZYTASZ SCENARIUSZ,CZYTASZ SCENARIUSZ,
DRUKUJESZ ZAŁĄCZNIKIDRUKUJESZ ZAŁĄCZNIKI  

– W PEŁNI PRZYGOTOWANY– W PEŁNI PRZYGOTOWANY
PROWADZISZ ZAJĘCIA!PROWADZISZ ZAJĘCIA!

PLIKI PDF 
Z ZAŁĄCZNIKAMI DLA

UCZESTNIKÓW 
+

 PREZENTACJE DO
PROWADZENIA ZAJĘĆ 

Tematy wszystkich scenariuszy z Poziomów I-IV (jest ich ponad 100)
znajdziesz na www.progra.pl
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PORADNICTWO ZAWODOWE.
SCENARIUSZE ZAJĘĆ. 
POZIOMY I-II I  

PORADNICTWO ZAWODOWE.
SCENARIUSZE ZAJĘĆ. 
POZIOM IV 

linearnie - wykorzystując najpierw scenariusze z
poziomu I-go, potem II-go, a na koniec z III-go,

modułowo -  można poprowadzić zajęcia cyklami
tematycznymi, tzn. przykładowo najpierw cykl zajęć z
tematyki poznawania siebie (z poziomów I-III), potem
cykl zajęć dotyczących rynku pracy czy uczenia się (z
poziomów I-III), a na koniec zajęcia dotyczące rozwoju
kompetencji kluczowych (z poziomów I-III).

Są przeznaczone dla uczniów szkół ponadpodstawowych.
Zajęcia na podstawie tych scenariuszy można
przeprowadzać na dwa sposoby:

Poziom IV przeznaczony jest dla uczniów szkół
ponadpodstawowych i osób dorosłych – są to scenariusze
z zakresu poszukiwania pracy, rozwoju zawodowego i
pogłębiania kompetencji miękkich.

https://progra.pl/produkt/poradnictwo-zawodowe-scenariusze-zajec-komplet-p-i-iii-6-czesci/
http://www.progra.pl/
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To multimedialny poradnik polecany uczniom szkół ponadpodstawowych, absolwentom i osobom
dorosłym. Poradnik w sposób kompleksowy omawia wszystkie zagadnienia związane ze znalezieniem pracy
– od konieczności sprecyzowania własnych predyspozycji i zainteresowań zawodowych, poprzez poznanie
rynku pracy, różnych metod poszukiwania pracy (metod preferowanych przez pracodawcę i metod
stosowanych przez osobę szukającą pracy), profesjonalne przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, przez
poznanie zasad dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej i jej przebiegu, aż po prawne aspekty zatrudnienia

PORADNIK SKUTECZNEGO
SZUKANIA PRACY

Do realizacji tematów z tego obszaru polecamy:
- PORADNIK SKUTECZNEGO SZUKANIA PRACY
 

- PIRAMIDA KARIERY 3 CZ.4 ZAWÓD… JAK TO ŁATWO POWIEDZIEĆ
- PIRAMIDA KARIERY 3 CZ.5 PRZYGOTOWANIE DO SPOTKANIA Z PRACODAWCĄ
- PIRAMIDA KARIERY 3 CZ.6 JA I PRACODAWCA – ROZMOWA KWALIFIKACYJNA
- TEST PREFERENCJI I PREDYSPOZYCJI ZAWODOWYCH
- TEST SAMOOCENA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH

POSZUKIWANIE PRACY
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Zawarte w Poradniku 2 testy (Test preferencji i predyspozycji zawodowych oraz Test „Samoocena
zainteresowań zawodowych”) pozwalają na zminimalizowanie możliwości przypadkowego wyboru zawodu.
Więcej na temat testów znajdziesz w części DIAGNOZA.

Z Poradnika możesz korzystać w pracy grupowej oraz indywidualnej.

Piramida Kariery 3 cz.4 Zawód… Jak to łatwo powiedzieć

Piramida Kariery 3 cz.5 Przygotowanie do spotkania z pracodawcą

Piramida Kariery 3 cz.6 Ja i pracodawca – rozmowa kwalifikacyjna

Test preferencji i predyspozycji zawodowych

Test Samoocena zainteresowań zawodowych

Poradnik zawiera moduły, które są też sprzedawane jako osobne programy:

Piramida Kariery 3 to ciąg dalszy, rozszerzenie tematów 
z Piramidy Kariery 2.

PIRAMIDA KARIERY 3

Piramida Kariery 3: 
   cz.1 Poznaję i odkrywam samego
   cz.2 Planowanie kariery zawodowej
   

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

Więcej o poszczególnych częściach Piramidy Kariery 3
znajdziesz na www.proga.pl

Seria Piramida Kariery 3 składa się z 6 multimedialnych
części obejmujących istotne zagadnienia dla kształtowania
kariery zawodowej oraz trafnego wyboru przyszłego
zawodu. Seria została zaplanowana w jedną, spójną całość,
logicznie następujących po sobie zagadnień.

https://www.google.com/url?q=http://www.proga.pl&sa=D&source=editors&ust=1644919635457781&usg=AOvVaw0YEzCE4dZcQgQzSHv4MkgI


PIRAMIDA KARIERY 2

Wygodne, interaktywne narzędzie przeznaczone dla szkolnych doradców
zawodowych, nauczycieli, pedagogów i psychologów. 

Program Pierwiastki Kariery to praktyczny przewodnik po
tematycznych obszarach doradztwa zawodowego.

PIERWIASTKI KARIERY

WWW.PROGRA.PL

100 pierwiastków kariery, umieszczonych na tablicy, zawiera wskazówki 
i inspiracje odnośnie tematów do przeprowadzenia w ramach zajęć
doradztwa zawodowego.

Pierwiastki stanowią gotowy plan zagadnień do zrealizowania na wszystkich
poziomach kształcenia - od pierwszej klasy szkoły podstawowej do
końca szkoły ponadpodstawowej. 

Program jest pomocą przybliżającą zagadnienia związane z doradztwem zawodowym.

W CZĘŚCI 
PIRAMIDA

ZNAJDZIESZ 
14 SCENARIUSZY

ZAJĘĆ

PRZEWODNIK 
PO TEMATYCZNYCH

OBSZARACH DORADZTWA
ZAWODOWEGO

 

PORZĄDKUJE WIEDZĘ 
 

PODSUWA POMYSŁY NA
POMOCE DO ZAJĘĆ

Tablica pierwiastków kariery umożliwia stworzenie własnego Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa
Zawodowego.

Program zawiera opisy 20 zawodów przyszłości - nowych, często dobrze płatnych zawodów, na które
wzrasta zapotrzebowanie na rynku pracy.

opis obszaru 
listę zagadnień do realizacji 
wykaz wypróbowanych, profesjonalnych narzędzi
inspiracje i pomysły

Każdy pierwiastek kariery zawiera:

Użytkownik programu poznaje realia i buduje własną ścieżkę kariery na podstawie modułów Wybór zawodu ,
Ścieżki kształcenia , Planowanie kariery , aż po moduł Samorealizacja , zawierający m.in. zasady Maslowa,
będące wskazówkami do prowadzenia szczęśliwego życia.
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l inki do ciekawych, sprawdzonych zasobów     
w Internecie (np. filmy, bądź animacje do
obejrzenia przez uczniów) 
wykaz artykułów i literatury z danego
obszaru tematycznego.

W tym obszarze szczególnie polecamy:
- PIERWIASTKI KARIERY
- ZASOBY DYDAKTYCZNE DO PORADNICTWA ZAWODOWEGO. POMYSŁY PLUS CZ. 1
- ZASOBY DYDAKTYCZNE DO PORADNICTWA ZAWODOWEGO. POMYSŁY PLUS CZ. 2
- PIRAMIDA KARIERY 2

UPORZĄDKOWANIE WIEDZY I POMYSŁY NA POMOCE DO ZAJĘĆ 

Piramida Kariery 2 zbudowana jest z 8 modułów – stopni prowadzących do zbudowania
własnej drogi edukacyjno–zawodowej.

Użytkownik wędruje poprzez moduły: Punkt wyjścia (składający się z 3 części: Kariera , Zmiany oraz
Piramida), przez Kim jestem? , Świat zawodów , Rynek pracy , mając do dyspozycji scenariusze, kwestionariusze
i opisy pojęć.

W części Piramida znajdziesz 14 scenariuszy zajęć z dołączonymi do nich opisami pojęć. Dzięki
testowi w części Kim jestem? można dokonać samooceny, co stanowi podstawę do dalszej pracy z doradcą.

Piramida przeprowadzi Cię przez zawiłości rynku pracy, specyfiki zawodów i wymagań, które należy spełnić
dla danej specjalności oraz ścieżkę edukacyjną niezbędną dla zdobycia kwalifikacji.



Pomysły Plus cz.1 to zasoby dydaktyczne do poradnictwa zawodowego, które
zawierają materiały do pracy z uczniem oraz do pracy własnej podnoszące
kompetencje doradcy.

To scenariusz, test i ćwiczenia, które możesz wykorzystać podczas
indywidualnej i grupowej pracy z młodzieżą klas 7 i 8 SP oraz szkół
ponadpodstawowych.

W zastawie Pomysły Plus znajdziesz materiały szkoleniowe dla siebie, składające
się z części merytorycznej oraz narzędzia do rozwoju własnego.

ZASOBY DYDAKTYCZNE DO PORADNICTWA ZAWODOWEGO.
POMYSŁY PLUS CZ. 1

Druga część materiałów Pomysły Plus pozwoli z kolejnymi, nowymi pomysłami poprowadzić zajęcia
indywidualne i grupowe z młodzieżą (7 i 8 klasa SP + szkoły ponadpodstawowe).

WWW.PROGRA.PL

NARZĘDZIE 
SELF-COACHINGOWE 

 

POZWOLI CI
WZMACNIAĆ WŁASNE

KOMPETENCJE
DORADCZE

Podobnie jak część 1, Pomysły Plus cz. 2 zawiera materiały do pracy z uczniem oraz do pracy własnej
podnoszące kompetencje doradcy.

scenariusz 3-godzinnych zajęć grupowych
„Poznaję siebie”
test-psychozabawa „Moje zainteresowania” 
Krzyżówka
ćwiczenie do pracy z grupą „Zgadnij, co
robię” , rozwijające umiejętności społeczne ,
szczególnie w zakresie komunikacji
interpersonalnej 
Matryca adaptacji do zmiany

W części Materiały do pracy z uczniem
zawarte zostały:

Treści szkoleniowe dla nauczyciela
dostarczają nie tylko informacji merytorycznych,
ale także praktycznych ciekawostek o
elastycznych formach zatrudnienia, rodzajach
alterpracy - jej plusach i minusach,
najpopularniejszych rodzajach elastycznych form
zatrudnienia i najczęściej stosowanych w ich
przypadku typach umów. Ta cześć zawiera
użyteczne narzędzie do rozwoju własnego –
„Kartę autoewaluacji”. 

Spis treści Pomysłów Plus 1 znajdziesz na www.progra.pl

ZASOBY DYDAKTYCZNE DO PORADNICTWA ZAWODOWEGO. 
POMYSŁY PLUS CZ. 2

Celem proponowanych w tej części zajęć jest
uświadomienie uczniom znaczenia wiedzy o
sobie samym w procesie rozwoju zawodowego 
i planowania ścieżki kariery oraz umiejętnego
rozwijania własnego potencjału i świadomego
podejmowania decyzji w oparciu o wiedzę o
sobie.
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PAKIET PODSTAWOWY

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)

PAKIET OPTYMALNY

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)

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.

4 299,00 zł

PAKIET PREMIUM

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)

PAKIETY 
DLA SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ

1299,00 zł

WWW.PROGRA.PL

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.

Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.
Najbardziej aktualne ceny dostępne są na www.progra.pl
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Pakiety pomocy zaspokajających konkretne potrzeby, zawierające różne 
narzędzia i zasoby dydaktyczne.

Dobierz pakiet odpowiedni do potrzeb Twojej szkoły.

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.

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. 

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. 

aktualne cenyaktualne cenyaktualne ceny
sprawdź nasprawdź nasprawdź na

www.www.www.progra.plprogra.plprogra.pl

http://www.progra.pl/
http://www.progra.pl/


CENNIK PROGRAMÓW I PUBLIKACJI 
Z DORADZTWA ZAWODOWEGO 
DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I OSÓB DOROSŁYCH

ZESTAW KART I SZKOLENIAZESTAW KART I SZKOLENIA CENA BRUTTOCENA BRUTTOOPISOPIS

INDYWIDUALNY PLANER KARIERY 3.2  

1 499,00 zł

1 999,00 zł

2 499,00 zł

2 999,00 zł

699,00 zł

PROGRAMY KOMPUTEROWEPROGRAMY KOMPUTEROWE CENA BRUTTOCENA BRUTTO

eSZOK  

1 099,00 zł

1 999,00 zł

599,00 zł

WWW.PROGRA.PL

* Obowiązujący od 04.2022 r.

Licencja bezterminowa na:
1 stanowisko                                   

10 stanowisk                              

15 stanowisk

30 stanowisk

upgrade ze starszej wersji do v 3.1

LICENCJA/ OPISLICENCJA/ OPIS

Licencja bezterminowa:
na 1 stanowisko

wielostanowiskowa 

upgrade ze starszej wersji do aktualnej

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

 

449,00 zł

599,00 zł

Licencja bezterminowa na:
1 stanowisko                                   

10 stanowisk                  

MULTIMEDIALNY KWESTIONARIUSZ
PREFERENCJI ZAWODOWYCH
od 12 r.ż.

 

399,00 zł

799,00 zł

299,00 zł

599,00 zł

Licencja terminowa na:
2 lata 5 stanowisk

5 lat 10 stanowisk

przedłużenie licencji na kolejne 2 lata na 5 st.

przedłużenie licencji na kolejne 5 lat na 10 st.

Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego

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.

KARTY WYBORU PROFESKI Zestaw kart ze szkoleniami
na godziny wychowawcze i zajęcia z doradztwa, szkolenie przeznaczone jest dla 1 osoby

600,00 zł
 
 

600,00 zł
 
 

900,00 zł
 
 

980,00 zł
 
 

1 250,00 zł
 
 
 
 

360,00 zł
 
 

360,00 zł

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

ZESTAW PODSTAWOWY 2 - w pracy grupowej: 
zestaw kart + szkolenie online (dla 1 os.) ze scenariuszem zajęć „Nowa ziemia”

ZESTAW PODSTAWOWY 3 - w pracy indywidualnej i grupowej: 
zestaw kart + 2 szkolenia online (dla 1 os.)

ZESTAW 4 - Zestaw podstawowy 1 + zestaw wielojęzyczny: 
zestaw kart + Zestaw uzupełniający wielojęzyczny + szkolenie online (dla 1 os.)

ZESTAW 5 - Zestaw podstawowy 3 + zestaw wielojęzyczny: 
zestaw kart + Zestaw uzupełniający wielojęzyczny + 2 szkolenia online (dla 1 os.) - szkolenie do pracy
indywidualnej, szkolenie do pracy grupowej ze scenariuszem zajęć grywalizacyjnych „Nowa ziemia”

Szkolenie w pracy indywidualnej (dla 1 os.; opcja przeznaczona dla osób, które zakupiły
wcześniej karty)
Szkolenie w pracy grupowej ze scenariuszem zajęć „Nowa ziemia" (dla 1 os.; opcja
przeznaczona dla osób, które zakupiły wcześniej karty)



 

269,00 zł
 

399,00 zł
 

799,00 zł
 

299,00 zł

 
 

599,00 zł

 
 

4 999,00 zł

 

PROGRAMY KOMPUTEROWEPROGRAMY KOMPUTEROWE CENA BRUTTOCENA BRUTTO

 

169,00 zł

369,00 zł

TESTY KARIERY
od 15 r.ż.

1.     Test preferencji i predyspozycji 

        zawodowych.

2.     Test umiejętności rozpoznawania 

        mocnych i słabych stron.

3.     Test Kompetencje – filary sukcesu.

4.     Test Samoocena zainteresowań 

        zawodowych.

5.     Test Czy jestem przedsiębiorczy?

6.     Test Zarządzanie czasem

7.     Test Czy jestem kreatywny?

8.     Test Czy jestem asertywny?

9.     Test Czy jestem samodzielny?

10.   Test Czy jestem konsekwentny?

11.   Test Czy akceptuję siebie?

12.   Test W jaki sposób się uczę?

13.   Test W jaki sposób poznaję i organizuję 

        świat?

14.   Test stresu egzaminacyjnego.

PRZEWODNIK PO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
na zajęcia z przedsiębiorczości i z doradztwa

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.

WWW.PROGRA.PL

Licencja terminowa na:
1 rok 5 stanowisk – na jeden test

2 lata 5 stanowisk – na jeden test

5 lat 10 stanowisk  – na jeden test

przedłużenie licencji na kolejne 2 lata na 5 st. –

na jeden test

przedłużenie licencji na kolejne 5 lat na 10 st. –

na jeden test

2 lata 5 stanowisk – na komplet 14 testów

Cena licencji dla każdego testu osobno wg
powyższych cen lub dla kompletu wszystkich
14 testów

LICENCJA/ OPISLICENCJA/ OPIS

Licencja bezterminowa na:
1 stanowisko

10 stanowisk 

CENNIK PROGRAMÓW I PUBLIKACJI Z DORADZTWA ZAWODOWEGO
DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I OSÓB DOROSŁYCH
* Obowiązujący od 04.2022 r.

SZTUKA MOTYWACJI. PRZEWODNIK
na godziny wychowawcze i zajęcia z doradztwa

 

169,00 zł

369,00 zł

SAMOOCENA. PRZEWODNIK
MULTIMEDIALNY
na godziny wychowawcze i zajęcia z doradztwa

 

169,00 zł

369,00 zł

Licencja bezterminowa na:
1 stanowisko                                   

10 stanowisk                  

Licencja bezterminowa na:
1 stanowisko                                   

10 stanowisk                  
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PROGRAMY KOMPUTEROWEPROGRAMY KOMPUTEROWE CENA BRUTTOCENA BRUTTO

PORADNICTWO ZAWODOWE.
SCENARIUSZE ZAJĘĆ

Poziomy I-III - dla szkół ponadpodstawowych

 

349,00 zł

349,00 zł
 

349,00 zł

349,00 zł
 

349,00 zł

349,00 zł
 

1 999,00 zł

 

449,00 zł

449,00 zł
 

449,00 zł

449,00 zł

449,00 zł

SPACERY PO ZAWODACH V 2.0
branże 1 – 16, 17 cz.1 i 2

 

123,00 zł

1 353,00 zł

ZAWODY PRZYSZŁOŚCI 
 

 

319,00 zł

319,00 zł

319,00 zł

859,00 zł

WWW.PROGRA.PL

LICENCJA/ OPISLICENCJA/ OPIS

Licencja bezterminowa na 5 stanowisk:
Poziom I cz.1

Poziom I cz.2

Poziom II cz.1

Poziom II cz.2

Poziom III cz.1

Poziom III cz.2

komplet 6 części (Poziomy I-III)

Licencja bezterminowa na 10 stanowisk:
cz.1

cz.2 

cz.4

cz.5

cz.6

Licencja bezterminowa na 5 stanowisk:
jedna branża

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

Licencja bezterminowa na 5 stanowisk:
cz. 1

cz. 2

cz. 3

komplet cz.1-3                    

CENNIK PROGRAMÓW I PUBLIKACJI Z DORADZTWA ZAWODOWEGO
DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I OSÓB DOROSŁYCH
* Obowiązujący od 04.2022 r.

PORADNICTWO ZAWODOWE.
SCENARIUSZE ZAJĘĆ

Poziom IV - dla szkół ponadpodstawowych

i osób dorosłych

 

549,00 zł
 

349,00 zł
 

449,00 zł
 

1 300,00 zł

Licencja bezterminowa na 5 stanowisk:
Poziom IV cz.1

Poziom IV cz.2

Poziom IV cz.3

komplet 3 części (Poziom IV)

PIRAMIDA KARIERY 2 V 1.1  

469,00 zł

599,00 zł

Licencja bezterminowa na:
10 stanowisk

15 stanowisk 

PIRAMIDA KARIERY 3
cz.1 Poznaję i odkrywam samego siebie
cz.2 Planowanie kariery zawodowej

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

15 stanowisk

przedłużenie licencji na kolejne 2 lata na: 

10 stanowisk, 15 stanowisk                    

 

1 849,00 zł

2 299,00 zł

 

599,00 zł

Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego

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.
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60,90 zł

1 312,50 zł

52,50 zł

CENA BRUTTOCENA BRUTTO

98,70zł

199,00 zł

199,00 zł

MŁODZIEŻOWE PORTFOLIO KARIERY

ćwiczenia dla uczniów szkół ponadpodstawowych

PUBLIKACJEPUBLIKACJE

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

ZASOBY DYDAKTYCZNE DO
PORADNICTWA ZAWODOWEGO

POMYSŁY PLUS CZ. 1
POMYSŁY PLUS CZ. 2
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Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego

WWW.PROGRA.PL

1 szt.

kpl. 25 szt. 

powyżej 10 szt. - każda kolejna sztuka

OPISOPIS

1 szt.

1 szt.

1 szt.

TECZKI INFORMACJI O ZAWODACH.
ZAWODY PRZYSZŁOŚCI CZ. 1
informacje o 20 zawodach przyszłości

799,00zł1 kpl.

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

799,00zł1 kpl.

CENNIK PROGRAMÓW I PUBLIKACJI 
Z DORADZTWA ZAWODOWEGO 
DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I OSÓB DOROSŁYCH
* Obowiązujący od 04.2022 r.



Wsparcie dla doradców zawodowych,
nauczycieli koordynujących doradztwo

zawodowe w szkołach, pedagogów 
i psychologów.

www.progra.pl

www.progra.pl

biuro@progra.pl

503 962 216

PROGRA©

Współpraca z PROGRA to komfort i profesjonalizm:

faktura z 14-dniowym terminem płatności

bezpłatna dostawa

Dostępne kanały zamówień i kontaktu:

mailto:biuro@progra.pl

