
Program  Doradztwa  Zawodowego w klasie VII w Sportowej Szkole 

Podstawowej nr 29 w Poznaniu. 

 

Podstawa prawna: 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - 

Prawo oświatowe(Dz.U. z 2017 r. póz. 60) 

 

„Art. 292. 

W roku szkolnym 2017/2018 zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego 

są realizowane w oparciu o program przygotowany przez nauczyciela 

realizującego te zajęcia i dopuszczony do użytku przez dyrektora szkoły, po 

zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. Program zawiera treści dotyczące 

informacji o zawodach, kwalifikacjach i stanowiskach pracy oraz  

możliwościach uzyskania kwalifikacji zgodnych z potrzebami rynku pracy i 

predyspozycjami zawodowymi. Ramowy plan nauczania w 8-letniej szkole 

podstawowej (zał. nr l stosuje się począwszy od roku szkolnego 2017/2018)". 

 

•     Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2016 r. póz. 

1943) Zapisy ustawowe dotyczące doradztwa zawodowego. 

 

 

2. Cele programu 

Celem doradztwa edukacyjno-zawodowego w klasie VII szkoły podstawowej 

jest przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego planowania ścieżki swojej 

kariery i trafnego podejmowania decyzji dotyczących wyboru kierunku 

dalszej nauki, przy wsparciu doradcy zawodowego. 

Zajęcia z doradztwa zawodowego mają za zadanie ukierunkowanie uczniów 

Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 29 w Poznaniu na kontynuacjęuprawiania 

sportu i podjęcie nauki w Liceum Sportowym.  Duży nacisk będzie położony 

na efektywne wykorzystanie czasu i umiejętność skutecznej korelacji nauki i 

treningu. Z kolei uczniom, którzy zrezygnują z trenowania danej dyscypliny 

zostaną wskazane możliwości wyboru alternatywnej ścieżki edukacyjno-

zawodowej. Program stawia na rozwój kompetencji społecznych, kluczowych 

na rynku pracy, jak uczciwość, sumienność, systematyczność, 

przedsiębiorczość, kreatywność, umiejętność pracy w zespole. Stanowi on 

kontynuację i rozszerzenie funkcjonującego w klasach programowo niższych 

wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego.  

 

 

 

 



 Cele ogólne programu uwzględniająnastępującą problematykę: 

 

• samopoznanie 

• efektywne zarządzanie czasem ucznia-sportowca  

• świat zawodów, w tym szczególnie profesji związanych ze sportem  

• charakterystyka wymagań rynku pracy  

• rynek edukacyjny, w szczególności klasy sportowe 

• planowanie własnego rozwoju i świadome podejmowanie decyzji 

edukacyjno-zawodowych 

• uczenie się przez całe życie, wybór alternatywnej ścieżki edukacyjno-

zawodowej  

• poszerzanie własnej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych; 

 

 

W programie ujęte zostały również cele szczegółowe w poszczególnych 

obszarach: 

 

W obszarze SAMOPOZNANIE uczeń: 

• rozpoznaje swoje zasoby (zainteresowania, zdolności,  uzdolnienia,  

kompetencje,predyspozycje zawodowe) szczególnie odnośnie potencjalnej 

kariery sportowca 

• dokonuje własnej samooceny, ocenia swoje mocne i słabe strony  

• poznaje swoje ograniczenia i predyspozycje 

• charakteryzuje wartości z uwzględnieniem wartości pracy; 

• określa aspiracje i potrzeby w zakresie własnego rozwoju i możliwe 

sposoby ich realizacji. 

 

W obszarze  EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE CZASEM UCZNIA- 

SPORTOWCA uczeń:  

 potrafi stworzyć własny grafik zajęć,  

 nabywa umiejętności skutecznej korelacji nauki i treningu 

 wykorzystuje doświadczenia starszych uczniów, absolwentów, 

sportowców, rodziców 

 

W obszarze ŚWIAT ZAWODÓW l RYNEK PRACY uczeń: 

• wyszukuje i analizuje informacje na temat zawodów oraz charakteryzuje 

wybranezawody, z naciskiem na profesje związane ze sportem  

• zna ścieżki zdobywania wybranych zawodów; 

• poznaje znaczenie pracy w życiu człowieka; 

• porównuje własne zasoby i preferencje z wymaganiami rynku pracy i 

oczekiwaniamipracodawców. 

• poznaje wymgania współczesnego rynku pracy 

• posiada wiedzę na temat „zawodów przyszłości” i „ginących profesji” 
1
 Koncepcję obszarów celów szczegółowych zaczerpnięto z programów 

preorientacji i orientacji zawodowej oraz doradztwa zawodowego 

przygotowywanych w projekcie "Efektywne doradztwo edukacyjno-



zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych". 

 

W obszarze RYNEK EDUKACYJNY uczeń: 

• charakteryzuje strukturę systemu edukacji; 

• analizuje oferty szkolnictwa ponadpodstawowego pod kątem możliwości 

dalszego kształcenia; 

• zna ofertę edukacyjną szkół sportowych  

• rozumie konieczność uczenia się przez całe życie. 

W obszarze PLANOWANIE WŁASNEGO ROZWOJU uczeń: 

• określa marzenia, cele i plany edukacyjno-zawodowe na bazie własnych 

zasobów; 

• planuje ścieżkę kariery, uwzględniając konsekwencje podjętych wyborów; 

• identyfikuje osoby i instytucje wspomagające planowanie kariery. 

• wykorzystuje doświadczenia nauki w szkole sportowej do kontynuacji lub 

wyboru pokrewnej ścieżki edukacyjno-zawodowej  

 

METODY PRACY i FORMY PRACY: 

• analiza przypadku, 

• ankieta, 

• autoprezentacja, 

• burza mózgów, 

.    metody multimedialne 

• wykład, 

• debata „za i przeciw", 

• dyskusja problemowa, 

• testy, kwestionariuszezawodoznawcze 

• warsztaty 

• praca w grupach ,parach, indywidualna 

• wizyty w zakładach pracy 

• spotkania z przedstawicielami zawodów ( w tym rodziców, absolwentami, 

sportowcami) , instytucji, szkół 

• przedsięwzięcia typu: targi edukacyjne, dni kariery, dni przedsiębiorczości 

EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU 

Opis zakładanych programowych efektów kształcenia ucznia: 

W zakresie wiedzy uczeń: 

• zna pojęcia związane z tematyką rynku pracy, kwalifikacji zawodowych 

szczególnie odnośnie szeroko rozumianego obszaru sportu  

• zna swoje możliwości psychofizyczne i predyspozycje zawodowe, zwłaszcza 

dotyczące wymagania stawiane wyczynowemu zawodnikowi  

• rozumie zależności pomiędzy zainteresowaniami a wyborem zawodu; 

• zna umiejętności niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w 

różnych rolachzawodowych i społecznych. 

 



W zakresie umiejętności uczeń: 

 potrafi  rozwijać swoje zainteresowania, także sportowe 

 wykorzystuje wiedzę teoretyczną z zakresu doradztwa edukacyjno-

zawodowego aby trafnie określić swoje predyspozycje, zdolności, 

umiejętności;w szczególności możliwość kontynuacji nauki w liceum 

sportowym 

 samodzielnie lub z pomocą doradcy planuje dalszą ścieżkę 

rozwoju edukacyjno—zawodowego w obszarze sportu lub wybiera 

alternatywną drogę  

W zakresie kompetencji społecznych uczeń: 

 skutecznie współpracuje z kolegami w zespole, wykorzystując 

umiejętności nabyte podczas współzawodnictwa sportowego 

 przyjmuje twórczą i refleksyjną postawę wobec przekonań, sposobu 

postępowania innych ludzi; 

 docenia niepodważalną rolę uprawiania sportu w organizacji, 

planowaniu, samodyscyplinie w życiu codziennym 

 rozwiązuje konflikty powstające podczas pracy zespołowej. 

Proponowana tematyka zajęć: ( pod uwagę będą brane także sugestie 

rodziców i uczniów) 

1. Czym się interesuję. Wszyscy jesteśmy zdolni 

2. Efektywne zarządzanie czasem ucznia-sportowca  

3. Praca jako przykład kompetencji kluczowej  

4. Zawód dla mnie. Słynni sportowcy- ich droga do kariery  

5. Moje umiejętności  

6. Umiejętności a zawód  

7. Moja przyszłość edukacyjno-zawodowa  

8. Kompetencje na rynku pracy. Czego uczy sport ?  

9. Zawody związane z organizacją imprez sportowych  

10. Jak zaplanować przyszłość edukacyjno-zawodową  

 

Opracowali  

 

  Mariola Pruska  

Michał Motała 

 

 

 


