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W fundacji Katalyst Education chcemy edukacji, 
która stwarza uczniom równe szanse w odkrywaniu 

i rozwijaniu swojego potencjału, realizowaniu marzeń 
i przygotowywaniu się do wyzwań zmieniającego się świata.







PLAN WARSZTATU

➔ Dlaczego świadome planowanie rozwoju zawodowego jest ważne?

➔ Narzędzia Mapy Karier

● Ścieżki kariery i Filtr preferencji

● Miasto zawodów

● Pomysły na lekcje
➔ Nasze projekty i działania



Dlaczego świadome planowanie rozwoju 
zawodowego jest ważne?
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… bo mamy taki 
obowiązek

Dlaczego wychowawcy i nauczyciele powinni 
prowadzić działania z doradztwa 
zawodowego?
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Podstawy prawne

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

Art. 26a. 1. 

(...) Szkoły (...) prowadzą zaplanowane i systematyczne działania w zakresie doradztwa 
zawodowego, w celu wspierania dzieci i uczniów w procesie rozpoznawania zainteresowań 
i predyspozycji zawodowych oraz podejmowania świadomych decyzji edukacyjnych i 
zawodowych, w tym przygotowania do wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu (...) 



Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
Art. 26a. 1. [cd]

1) w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania 
przedszkolnego preorientacji zawodowej, która ma na celu wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi 
zawodami oraz pobudzanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień; 

2) w klasach I–VI szkół podstawowych orientacji zawodowej, która ma na celu zapoznanie uczniów z 
wybranymi zawodami, kształtowanie pozytywnych postaw wobec pracy i edukacji oraz pobudzanie, 
rozpoznawanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień; 

3) w klasach i szkołach, o których mowa w art. 109 ust. 6, zajęć z zakresu doradztwa zawodowego.

Podstawy prawne



Podstawy prawne

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

Art. 26a. 2.

Doradztwo zawodowe jest realizowane na: 

1) zajęciach edukacyjnych wychowania przedszkolnego; 

2) obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego lub kształcenia w zawodzie; 

3) zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego; 

4) zajęciach związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzonych w ramach pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej; 

5) zajęciach z wychowawcą.



Dlaczego wychowawcy i nauczyciele powinni 
prowadzić działania z doradztwa 
zawodowego?
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... bo tak podpowiadają 
wyniki badań naukowych

… bo mamy taki 
obowiązek



Narysuj, w jakim zawodzie 
widzisz się w przyszłości.

Rok badania: 2018

Wiek dzieci: 7-11 lat

Ponad 20 tys. rysunków z całego świata
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Naukowiec

21 %

11 %

10 %

W jakim zawodzie będziesz pracować, 
gdy dorośniesz?

Źródło:  Drawing The Future, 2018, Education & Employers 
Research
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Źródło:  Drawing The Future, 2018, Education & Employers 
Research



Jak sądzisz, w jakim 
zawodzie będziesz 
pracować w wieku 30 lat? 

Badanie Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 
(OECD) z 2020 r.

Wiek badanych: 15 lat

Próba: 600 tys. uczniów z 79 krajów



Połowa 15-latków przypuszcza, 
że w wieku 30 lat będzie pracować 
w jednym z 10 najpopularniejszych zawodów.

Dream jobs? Teenagers’ career aspirations and the future of work, 2020
Organisation for Economic Cooperation and Development Education and Skills (OECD)



Dream jobs? Teenagers’ career aspirations and the future of work, 2020
Organisation for Economic Cooperation and Development Education and Skills (OECD)



3 na 10 osób w Polsce wybrałoby inny zawód, 
gdyby mogło jeszcze raz pokierować swoją ścieżką kariery

Źródło:  Bilans Kapitału Ludzkiego, Raport z badania ludności w wieku 18-69 lat, 2019 r.
Icons made by Freepik from flaticon.com
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… bo mamy taki 
obowiązek

… bo to dobre, mądre 
i słuszne :)

... bo tak podpowiadają 
wyniki badań naukowych

Dlaczego wychowawcy i nauczyciele powinni 
prowadzić działania z doradztwa zawodowego?



Ścieżki kariery i Filtr preferencji2 |



Ścieżki kariery - ćwiczenie



Ścieżki kariery i Filtr Preferencji 
- refleksje

Jakie nowe dla Was zawody poznaliście podczas 
eksplorowania Ścieżek kariery? Czy jakiś zawód 
szczególnie Was zainteresował?



Ścieżki kariery i Filtr Preferencji 
- refleksje

Jakie nowe dla Was zawody poznaliście podczas 
eksplorowania Ścieżek kariery? Czy jakiś zawód 
szczególnie Was zainteresował?

Czy zawody, które dopasował do Was Filtr preferencji 
były zaskoczeniem? Czy narzędzie to uważacie za 
pożyteczne w pracy z uczniami?



Miasto zawodów3 |





Pomysły na lekcje4 |







KOMPETENCJE MIĘKKIE W MAPIE KARIER

http://www.bit.ly/KompetencjeMiekkie


Projekty i działania4 |



Ścieżki kariery Filtr Preferencji  Zawody przyszłości

Miasto Zawodów #ZawodowyStreamBlog &
Pomysły na lekcje

RYNEK PRACY Z MAPĄ KARIER



KLIK

https://mapakarier.org/zawodowystream




DZIĘKUJĘ!

marta.wrzosek@katalysteducation.org

kontakt@mapakarier.org

mapakarier.org

facebook.com/MapaKarier

http://www.mapakarier.org

