
 

 

SZKOLNY OŚRODEK KARIER  

PRZY I LO IM. 14 PUŁKU POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH  

W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM. 

 

 

 

Oferta warsztatów  

grupowego poradnictwa zawodowego dla 

uczniów szkół gimnazjalnych powiatu 

wodzisławskiego. 

 
 

 

 

 

 

 



Doradcy zawodowi: Patrycja Gabor, Aleksandra Kołtuniak  

Adresaci warsztatów: uczniowie szkół gimnazjalnych powiatu wodzisławskiego. 

Cele zajęć: 

 samopoznanie, 

 identyfikacja posiadanych zainteresowań i umiejętności zawodowych, 

 motywacja do pracy nad samodzielnym budowaniem ścieżki rozwoju zawodowego, 

 zwiększenie poczucia pewności siebie, 

 uświadomienie potrzeb rynku pracy, 

 zwiększenie wiedzy na temat zawodów, 

 inspirowanie uczniów do rzeczowego myślenia o przyszłości zawodowej. 

. 

Czas realizacji programu: rok szkolny 2017/2018 

Informacje dodatkowe: 

Do prowadzenia zajęć potrzebny jest dostęp do sali lekcyjnej wyposażonej  

w rzutnik, komputer z dostępem do Internetu oraz pomieszczenie do prowadzenia 

indywidualnego poradnictwa zawodowego. 

Zajęcia mogą odbywać się w Szkolnym Ośrodku Kariery w I LO im. 14 Pułku Powstańców 

Śląskich w Wodzisławiu Śląskiem lub w szkole macierzystej. 

Zapraszamy serdecznie do skorzystania z naszej oferty! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oferta warsztatów dla uczniów 

 szkół gimnazjalnych 

 

Temat zajęć: Poznaję siebie . Moje zasoby - moją szansą. 

W czasie zajęć uczniowie wypełniają test zainteresowań zawodowych, który pomoże określić 

ich indywidualne skłonności zawodowe. Uczniowie podczas ćwiczeń indywidualnych  

i grupowych rozpoznają swoje uzdolnienia, mocne strony oraz umiejętności pod kątem 

wyboru konkretnego zawodu. 

 

Korzyści dla uczestników:  

Uczniowie potrafią określić swoje zainteresowania, uzdolnienia, umiejętności zawodowe 

oraz swoje mocne strony, zostają zachęceni do realnego myślenia o przyszłości zawodowej. 

Dostępność: realizowane na zamówienie szkół 

Dla kogo: uczniowie II,  III klas  

Czas trwania:  2 godziny lekcyjne 

 

Temat zajęć: Jak mądrze wybrać szkołę ponadgimnazjalną i zawód? 

W czasie zajęć uczniowie dowiedzą się jak ważną rolę w życiu człowieka odgrywa praca 

zawodowa, poznają czynniki wpływające na prawidłowy wybór zawodu. Dowiedzą się 

również o źródłach informacji edukacyjno – zawodowej przydatnych przy planowaniu 

przyszłości.  

 

Korzyści dla uczestników:  

Uczniowie dowiadują się co brać pod uwagę podczas planowania dalszej ścieżki edukacyjnej  

i zawodowej, uświadamiają sobie własne możliwości w tym zakresie, wiedzą gdzie szukać 

informacji o interesujących ich zawodach.  

Dostępność: realizowane na zamówienie szkół 

Dla kogo: uczniowie II, III klas  

Czas trwania: 2 godziny lekcyjne  

 



 

 

Temat zajęć:  Świat zawodów. Aktualny  „Barometr zawodów powiatu wodzisławskiego”. 

W czasie zajęć uczniowie dowiedzą się jak przygotować się do podejmowania kolejnych 

decyzji  edukacyjno – zawodowych. Poznają zawody deficytowe i nadwyżkowe lokalnego 

rynku pracy oraz zawody, które będą się najlepiej rozwijać w najbliższych latach. 

Korzyści dla uczestników:  

Uczniowie dowiadują się co brać pod uwagę podczas planowania dalszej ścieżki edukacyjnej  

i zawodowej, wiedzą gdzie szukać informacji o interesujących ich zawodach oraz rynku pracy. 

Dostępność: realizowane na zamówienie szkół 

Dla kogo: uczniowie II, III klas  

Czas trwania: 2 godziny lekcyjne  

 

 

Temat zajęć:  Co po gimnazjum? Oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych powiatu 

wodzisławskiego (temat realizowany w II semestrze roku szkolnego 2017/2018). 

W czasie zajęć uczniowie poznają schemat kształcenia ponadgimnazjalnego w Polsce, ofertę 

szkół ponadgimnazjalnych powiatu wodzisławskiego, zasady i terminy rekrutacji. 

 

Korzyści dla uczestników:  

Uczniowie dowiadują się jak wygląda rynek edukacyjny powiatu wodzisławskiego, zostają 

przygotowani do podjęcia dalszej decyzji edukacyjno – zawodowej, poznają źródła informacji 

zawodowej, potrafią samodzielnie przejść przez proces rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej.  

Dostępność: realizowane na zamówienie szkół  

Dla kogo: uczniowie III klas  

Czas trwania: 2 godziny lekcyjne  

 



Oferta dyżuru doradczego: Indywidualne poradnictwo zawodowe  

Uczeń ma możliwość indywidualnej rozmowy z doradcą zawodowym, podczas której może 

uzyskać informacje o swoich predyspozycjach zawodowych, pracować nad własnymi 

umiejętnościami, zdolnościami i kompetencjami zawodowymi oraz opracować indywidualną 

ścieżkę kariery edukacyjno – zawodowej. 

Dostępność: na zamówienie szkół 

Dla kogo: uczniowie szkół gimnazjalnych  

Czas trwania:  do ustalenia / według potrzeb  

Miejsce: spotkania odbywają się w szkołach macierzystych 

 

 

 

 


