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Przykładowe programy doradztwa zawodowego z proponowanymi 
scenariuszami dla liceów ogólnokształcących , techników i szkół branżowych 
 

 
 
 
Wzorcowe rozwiązania funkcjonowania wewnątrzszkolnego doradztwa 
zawodowego w liceach ogólnokształcących, technikach i szkołach branżowych 
 
 

     
 
 
 



 
REKOMENDOWANE SCENARIUSZE ZAJĘĆ - LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
 
 
1. POZNAWANIE WŁASNYCH ZASOBÓW 
 
- E-portfolio, czyli dokumentuj i organizuj swój rozwój. Obudź w sobie ducha.... s.35-40 
 
- Nikt nie ma wszystkiego, ale KAŻDY MA COŚ s.39-42 ( materiały dla szkół policealnych ) 
 
- To czego należ być pewnym to zmiany s.45-50 
 
- Jak zrobić akwarium, czyli kreatywność w rozwiązywaniu problemów z wiązanych   
   z wyborem ścieżki edukacyjno-zawodowej s. 63-74 
 
2. ŚWIAT ZAWODÓW I RYNEK PRACY 
 
- Jaki zawód dla geografa, fizyka, matematyka, filologa s. 59-62 
 
- Wybieram zawód . Moja mapa zawodów . s.83-88 
 
- Jak pokazać uczniom możliwości pracy w danej dziedzinie s.347-350 
 
- Zderzenie z rynkiem pracy nie musi boleć s. 123-128 
 
3. RYNEK EDUKACYJNY I UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE 
 
- Kręte ścieżki uczenia się- umiejętność uczenia  się drogą do sukcesu edukacyjno-
zawodowego s.191-194 
 
- Czy dobrze wybrałem? Wybór profilu klasy a wymagania rekrutacyjne wyższych uczelni 
s.215-216 
 
- Kompetencje transferowalne w pracy zawodowej s. 197-200 
 
- Dlaczego warto uczyć się przez całe życie ? s.195-196 
 
4. PLANOWANIE WŁASNEGO ROZWOJU I PODEJMOWANIE DECYZJI  
    EDUKACYJNO-ZAWODOWYCH 
 
- Bądź menadżerem planowania swojej drogi edukacyjno-zawodowej .Techniki zarządzania 
sobą w czasie s. 217-220 
 
- Bez planu nie ma działania- tworzenie indywidualnego planu działania( IPD) licealisty 
  część I i II s.227-234 
 
- Etapy podejmowania decyzji. Techniki pomocne przy podejmowaniu decyzji edukacyjno- 
   zawodowych s.235- 238 
 
 



 
MAPA KARIER https://mapakarier.org/ 
 
Polecamy najbardziej aktualne materiały: 
 

Wybory edukacyjne i zawodowe w kontekście tymczasowości i niepewności 

Być może słyszysz, że w dobie pandemii doradztwo zawodowe jest mniej istotne. Nic bardziej 
mylnego. To właśnie teraz jesteś potrzebny jak nigdy wcześniej. Zapoznaj się naszym 
artykułem, a dowiesz się dlaczego właśnie Twoja rola jest teraz szczególnie ważna oraz 
znajdziesz wskazówki jak pracować z uczniem w sytuacji kryzysowej.  
 
 
Kto może pracować z domu? (scenariusz zajęć online) 

 
Szukasz pomysłu na angażującą lekcję doradztwa zawodowego lub godzinę wychowawczą 
online? Poznaj scenariusz zajęć na odległość, w którym wspólnie z uczniami przyjrzycie się 
pracy zdalnej przez pryzmat różnorodnych ścieżek kariery oraz przeanalizujecie wady i zalety 
tej formy pracy.  
 
 

Klasa jako zespół – jak zadbać o relacje z dziećmi pracując zdalnie  

Dziś wielu nauczycieli doświadcza na własnej skórze nie tylko trudności związanych z 
dostarczeniem (i wytłumaczeniem!) klasie materiału, który uczniowie powinni przerobić, ale 
także z nawiązaniem i utrzymaniem z nimi relacji. Relacji, które są bardzo ważne na co dzień, 
ale może nawet jeszcze ważniejsze podczas kwarantanny. Jak o nie zadbać kiedy oczekiwania 
wobec nauczycieli i rodziców są teraz tak duże? 
 
 
Mapa Karier - gdzie można z nią dojść i jak się po niej poruszać? 

Jak pomóc nastolatkom zaplanować karierę? Czy jeden pomysł na zawód to dobre rozwiązanie 
wobec szalonego tempa zmian na rynku pracy i postępu technologicznego? To pytania, które 
stoją za pomysłem stworzenia Mapy Karier. 
 
Scenariusze zajęć z doradztwa zawodowego –pomysły na lekcje 
 
 
 

 



 
 
 
 


