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                              Polkowice, dnia 13.12.2017r.  
Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego 

w Polkowicach  
59 – 100 Polkowice, ul. Targowa 1, tel. 76 74615 70, fax. 76 746 15 71, e-mail: podm@polkowice.edu.pl, 

http://www.polkowice.edu.pl 

                                                                          ZAPRASZA 
nauczycieli wychowawców klas 7-8 szkół podstawowych i klas III gimnazjum, szkolnych doradców 

zawodowych, pedagogów 
 

                                                                           na warsztaty: 

„KARIERA BEZ STRESU – PROGRAM ZAJĘĆ Z UCZNIAMI  

Z DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO ” 

 
20 lutego 2018r. godz.15.00-18.00 (4 godziny dydaktyczne) 
28 lutego 2018r. godz.15.00-18.00 (4 godziny dydaktyczne) 

 
Miejsce realizacji: 
Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach ul. Targowa 1 (sala konferencyjna parter) 
 
Zapisy:  
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 12.02.2018r., na podstawie formularza zgłoszeniowego            
(do pobrania na www.polkowice.edu.pl – dział dokumenty do pobrania - PODM). 
 
Cele szkolenia: 

1. Uaktualnienie informacji o systemie edukacji w Polsce oraz roli i zadaniach doradcy zawodowego. 
2. Zwiększenie oddziaływań psychoedukacyjnych ukierunkowanych na ucznia. 
3. Uściślenie współpracy poradni i szkół. 
4. Identyfikacja umiejętności i predyspozycji zawodowych uczniów oraz innych ważnych aspektów 

osobowościowych ważnych przy wyborze szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej lub zawodu. 
5. Orientacja w aktualnych trendach na rynku pracy, oczekiwaniach pracodawców od przyszłych pracowników, 
6. Poznanie metod do oceny predyspozycji zawodowych oraz innych czynników trafnego wyboru zawodu. 

      
Program: 

1. Zapoznanie z aktualnym systemem edukacji w Polsce. 
2. Przepisy prawne regulujące pracę doradcy zawodowego. 
3. Rola szkolnego doradcy zawodowego a rola doradcy zawodowego  

w poradni. 
4. Klasyfikacja zawodów. 
5. Zawody deficytowe oraz nadwyżkowe. 
6. Oczekiwania pracodawców i pracowników wobec wykonywanej pracy. 
7. Tendencje rozwojowe zachodzące na rynku pracy. 
8. Aspekt zdrowotny wyboru zawodu. 
9. Portfolio zawodowe. 
10. Czynniki trafnego wyboru zawodu: 

 Umiejętności 

 Zdolności 

 Cenione wartości 

 Cechy charakteru 

 Predyspozycje zawodowe 

 Znajomość zawodów 
 Profesjonalne doradztwo. 

 
Korzyści ze szkolenia: 

   Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela związanego z doradztwem edukacyjno-zawodowym. 
Prowadzący: Anna Szczepańska 
Kwalifikacje i doświadczenie: 
mgr pedagogiki,; nauczyciel dyplomowany, 23 lata stażu w oświacie, od 1994r. pedagog w Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w  Polkowicach, diagnosta dzieci i młodzieży z trudnościami w nauce,  
dzieci przedszkolnych w kierunku oceny gotowości szkolnej oraz młodzieży z zakresu orientacji 
zawodowej. 
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Wsparcie środowiska rodzinnego i szkolnego, warsztaty, prelekcje, szkolenia.  
Koordynowanie pracy Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli w obszarze pracy z dzieckiem 
młodszym. 
Ukończone Studia Podyplomowe  „Psychologiczne Wspomaganie Rozwoju Dzieci i Młodzieży  
z Trudnościami” Uniwerytet Wrocławski Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych. 
Studia podyplomowe Doradztwo Zawodowe Gnieźnieńska Szkoła Humanistyczno-Meneżerska  Milenium . 
Podyplomowe Studia Oligofrenopedagogika  Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu. 
Podyplomowe Studia Tyflopedagogika – Instytut Studiów Podyplomowych w Warszawie filia  
w Polkowicach. 
Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji w Projekcie  „Nowa jakość systemu doskonalenia nauczycieli  
w powiecie polkowickim” 2013-2015. 
Realizator zadania w charakterze terapeuty zajęć korekcyjno – kompensacyjnych w „Świetlicy 
Terapeutycznej”. 
Realizator Projektu „ W edukacji zmiany sukces uczniów murowany”  2016-2018.  
 

 

 

 
 
                                                                                           Serdecznie zapraszamy 
                                                               do skorzystania z proponowanej formy doskonalenia nauczycieli 


