
               
Katowice, 01.09.2022r.

PPP3.0700.42.2022

Osoby pracujące w dziale orientacji zawodowej:
mgr Mariola Kiera – psycholog, doradca zawodowy /tel. kom. 668 150 309/
mgr Bernadeta Michalczyk – pedagog, doradca zawodowy /tel. kom. 600 332 343/

Nasze godziny pracy:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
mgr 
Mariola 
Kiera

13.00 – 16.00
poradnia

9.00 – 13.00
poradnia

8.00 – 12.00
teren

8.00 – 12.00
teren

8.00 – 12.00
teren

mgr
Bernadeta
Michalczyk

9.00 – 13.00
poradnia

13.00 – 17.00
poradnia

8.30 – 12.30
teren

9.00 – 13.00
teren

9.00 – 13.00
teren

Legenda:
teren – oznacza pracę w szkołach/przedszkolach, wówczas godziny pracy mogą zostać 

dostosowane do potrzeb i sytuacji szkoły,
poradnia – oznacza pracę na terenie naszej placówki w godzinach wymienionych                    

w harmonogramie 

Oferta działu orientacji zawodowej obejmuje:

Na terenie szkół i przedszkoli:

 warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego dla klas VII i VIII w szkołach 
podstawowych oraz dla wszystkich klas szkół ponadpodstawowych (dokładny opis
proponowanych warsztatów zamieszczony jest poniżej, możliwe jest także 
dostosowanie tematyki do potrzeb uczniów)

 zajęcia wprowadzające w świat zawodów dla starszych grup przedszkolnych
 konsultacje indywidualne dla uczniów
 konsultacje indywidualne dla rodziców
 dyżury na terenie szkół w trakcie zebrań z rodzicami
 konsultacje dla pedagogów i psychologów szkolnych oraz dla nauczycieli. 

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI 
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Na terenie poradni:

 diagnoza możliwości intelektualnych
 diagnoza zainteresowań i uzdolnień
 diagnoza cech osobowościowych, temperamentu 
 porady, konsultacje indywidualne dotyczące wyboru szkoły, zawodu
 pomoc w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej oraz w przygotowaniu 

dokumentów aplikacyjnych tj.: CV oraz list motywacyjny
 działalność informacyjna, możliwość dostępu do bazy informacyjnej obejmującej:

* sieć szkół ponadpodstawowych
* dostępne kierunki na studiach dziennych, zaocznych i wieczorowych
* warunki rekrutacji do wybranych szkół lub uczelni
* przewodniki po świecie zawodów
* informacje na temat pracy za granicą
* informacje na temat sposobów selekcji i rekrutacji pracowników do firm i    

zakładów pracy

WARSZTATY

Warsztaty dostosowane są do typu szkoły, specyfiki klasy oraz dotychczasowych
doświadczeń młodzieży z zakresu orientacji zawodowej.

     Zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym wprowadzające w różnorodny świat zawodów

 „Kim będę w przyszłości?” (dzieci 5-6 letnie)

W szkołach podstawowych najczęściej realizowane są warsztaty z następujących 
tematów:

 „Koniec szkoły i co dalej?” (klasy VIII)
 „Świat zawodów”(klasy VII)

Dla uczniów szkół ponadpodstawowych proponujemy warsztaty:

 „Moja ścieżka kariery zawodowej” – zajęcia  zwiększające motywację uczniów 
do planowania i kierowania własnym rozwojem edukacyjnym i zawodowym, 
uświadomienie potrzeby adaptacji do dynamicznie zmieniającej się 
rzeczywistości. Poszerzenie wiedzy dotyczącej zasad rekrutacji na studia wyższe 
oraz źródeł informacji istotnych dla realizowania celów edukacyjno-zawodowych.
Dostarczenie wiedzy na temat specyfiki współczesnego rynku pracy.



KONSULTACJE INDYWIDUALNE DLA UCZNIÓW NA TERENIE SZKOŁY

Konsultacje  zawodowe prowadzone  są  najczęściej  dla  uczniów  po  przeprowadzonych
warsztatach grupowych dla poszczególnych klas. Tematyka wnoszona jest przez samych
uczniów, zgodnie z ich zapotrzebowaniem. Do najczęściej poruszanych tematów należą:

 analiza preferencji i zdolności zawodowych
 analiza wymagań zdrowotnych, psychologicznych i organizacyjnych 

poszczególnych zawodów
 omówienie specyfiki i wymagań szkół i uczelni 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY J !


