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Szkolny Klub Doradztwa Zawodowego

„DROGOWSKAZ”

powstał w roku szkolnym 2015/2016



Klub istnieje po to,  aby młodzież 

naszej szkoły mogła realizować swoje 

zainteresowania w myśli misji szkoły:

Szkoła zapewnia każdemu uczniowi 
warunki do jego wszechstronnego 

rozwoju. 



Klub funkcjonuje w oparciu o:

• Statut Szkoły

• Plan Pracy Szkoły na dany rok 

• Program Wychowawczy Szkoły



Cele działania klubu:

1. Pomoc nauczycielom w realizacji tematów 
związanych z wyborem dalszej ścieżki 
edukacyjnej w ramach godzin do dyspozycji 
wychowawcy.

2. Przygotowanie rodziców do efektywnego 
wspierania dzieci w podejmowaniu przez nie 
decyzji edukacyjnych  i  zawodowych.

3. Przygotowanie ucznia do roli pracownika.



Cele działania klubu:

4. Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru  
drogi dalszego kształcenia. 

5. Przygotowanie ucznia do radzenia sobie           
w sytuacjach trudnych, takich jak :

• bezrobocie,

• adaptacja do nowych warunków i 
mobilności zawodowej.



Najważniejsze zadania 

Szkolnego Klubu Doradztwa Zawodowego 

„DROGOWSKAZ”

• wdrażanie uczniów do samopoznania się, 

• wdrażanie uczniów do umiejętności analizy 
swoich mocnych i słabych stron,

• wyzwalanie wewnętrznego potencjału uczniów,

• rozwijanie umiejętności pracy zespołowej i 
współdziałania w grupie,



Najważniejsze zadania 

Szkolnego Klubu Doradztwa Zawodowego 

„DROGOWSKAZ”

• organizacja spotkań z pracodawcami,

• organizacja wycieczek zawodoznawczych,

• przełamywanie barier emocjonalnych,

• wyrabianie szacunku dla samego siebie,

• planowanie własnego rozwoju.



Sposoby realizacji zadań klubu



• Prowadzenie zajęć na temat: „Moje 
zainteresowania" itp. 

• Rozmowy z uczniami o ich zainteresowaniach, 
inspirowanie do ich rozwijania.

• Obserwacja uczniów w różnych sytuacjach 
szkolnych, w celu ustalenia ich predyspozycji 
przywódczych, zdolności organizatorskich, w celu 
wykorzystania ich przy zlecaniu zadań 
zespołowych.

1. Poznawanie szczególnych umiejętności 

i zainteresowań każdego ucznia



• Inspirowanie do działań zgodnych                           
z zainteresowaniami i predyspozycjami, 
które powinny zakończyć się 
osiągnięciem sukcesu 



2. Umożliwienie uczniom stworzenia prawdziwego 

obrazu własnej osoby:

• prowadzenie ćwiczeń grupowych na temat "Kim

jestem?", „Jaki jestem?”,

• powierzanie uczniom zadań, w których mogliby

dostrzec swoje zdolności i predyspozycje (np.

konkursy),

• motywowanie uczniów do aktywności,

ukazywanie postaw przedsiębiorczych,



3. Doskonalenie umiejętności komunikowania 

się:

• ćwiczenia ukazujące bariery komunikacyjne,

• ćwiczenie aktywnego słuchania,

• ćwiczenia twórczego rozwiązywania problemów.



4. Umiejętność przygotowania listu 

motywacyjnego, życiorysu zawodowego 

(CV), kwestionariusza osobowego:



• zapoznawanie uczniów ze wzorami listów

motywacyjnych i CV oraz instrukcją ich

napisania,

• przygotowanie listów motywacyjnych,

• zapoznanie się z prawidłowym sposobem

wypełniania kwestionariusza osobowego.



5. Umiejętność przeprowadzenia rozmowy 

kwalifikacyjnej:



• zapoznanie z instrukcją przygotowania się do
rozmowy kwalifikacyjnej,

• odgrywanie scenek rozmów kwalifikacyjnych,

• przygotowywanie pytań i odpowiedzi w
hipotetycznej rozmowie kwalifikacyjnej,

• rozważania jak należy się zachowywać podczas
rozmowy kwalifikacyjnej, czego unikać,

• ukazanie znaczenia pozytywnej autoprezentacji.



6. Umiejętność poszukiwania pracy:

• analiza ogłoszeń prasowych,

• poszukiwanie w Internecie ofert pracy (poznanie

adresów internetowych itp.).



7. Udzielanie indywidualnych porad 

edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich 

rodzicom:

• dostarczanie informacji na temat rynku pracy,
trendów rozwojowych w świecie zawodów i
zatrudnienia, wykorzystania posiadanych uzdolnień
i talentów w różnych obszarach świata pracy.

• pomoc w przygotowaniu dokumentów
aplikacyjnych



8. Współpraca z instytucjami 

wspierającymi  system doradztwa :

• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,

• Powiatowy Urząd Pracy,

• Zakłady pracy.



Dziękuję za uwagę


