
Oferta  warsztatów  dla  doradców 
zawodowych  i  nauczycieli 

prowadzących   zajęcia   z   zakresu 
orientacji   zawodowej  dla  młodzieży 
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ORGANIZACJA   SZKOLEŃ 

1. ZAKRES TEMATYCZNY:
Zmiany zachodzące na rynku pracy

Kształtowanie i  rozwój zainteresowań  
w odniesieniu do etapów rozwoju dziecka. 
Formy i narzędzia wsparcia ucznia

Wpływ najbliższego otoczenia na 
decyzje zawodowe młodych ludzi

2. FORMA I CZAS TRWANIA
Stacjonarnie lub on-line
Każdy cykl tematyczny trwa 3-4 h 



3

Zmiany zachodzące na rynku pracy
Uczestnicy będą mieli możliwość zapoznać się z aktualnymi trendami

i prognozami dotyczącymi zmian na rynku pracy oraz zawodów

przyszłości. Jest to wiedza przydatna z punku widzenia doradców

zawodowych pracujących z młodymi ludźmi rozpoczynającymi własną

ścieżkę kariery.

Zakres tematyczny :

Sytuacja na krajowym i lokalnym rynku pracy – trendy i zawody

przyszłości

Sytuacja na krajowym i lokalnym rynku pracy

Trendy i zawody przyszłości

Planowanie kariery w świecie ciągłych zmian

.
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Kształtowanie  i  rozwój zainteresowań  
w odniesieniu do etapów rozwoju dziecka. 

Formy i narzędzia wsparcia ucznia.

Tematyka drugiego spotkania dotyczy orientacji zawodowej

i profesjonalnego wsparcia ucznia na kolejnych etapach

kształtowania się zainteresowań zawodowych.

Zakres tematyczny:

Etapy rozwoju dziecka a kształtowanie się zainteresowań 

zawodowych

Wybór ścieżki edukacyjnej - planowanie czy improwizowanie

Wsparcie szkolnego doradcy zawodowego – formy i narzędzia
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Wpływ   najbliższego   otoczenia   na  decyzje  zawodowe    
młodych   ludzi 

Wiedza i postawy rodziców współtworzą orientację edukacyjno-zawodową

dzieci i wpływają na podejmowane przez nich decyzje. Świadomość

powyższych zależności pomoże nauczycielowi – doradcy zawodowemu

skuteczniej pracować z uczniami i ich rodzicami.

Zakres tematyczny:

Wiedza rodziców o zawodach i rynku pracy a wybory edukacyjne młodzieży

Postawy rodzicielskie w kontekście planowania ścieżki kariery 

Pozostałe czynniki rodzinne i środowiskowe mające wpływ na wybór zawodu

Od radzenia do zarządzania – postawy rodziców wobec decyzji zawodowych 

dzieci
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+48 41  36 41  600

a.marcinkowska@wup.kielce.pl

Dziękuję za uwagę
Centrum Informacji i Planowania Kariery 
Zawodowej
+48 41  36 41  610/638

ciz@wup.kielce.pl; b.szwed@wup.kielce.pl

mailto:ciz@wup.kielce.pl
mailto:b.szwed@wup.kielce.pl
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