
Doradztwo zawodowe dla klas VI szkół podstawowych 
na Konferencji „Kształcenie zawodowe – egzaminy zewnętrzne – rynek pracy” 

pt. „Od motywacji do rynku pracy” 
 

Tegorocznej Konferencji „Kształcenie zawodowe – egzaminy zewnętrzne – rynek pracy”, pt. „Od 

motywacji do rynku pracy”, zorganizowanej przez Prezydenta Miasta Białegostoku, która odbyła się  

dnia 21 marca 2014 rokuw Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego  

w Białymstoku towarzyszyło szereg inicjatyw. 

Realizując jeden z priorytetów Prezydenta Miasta Białegostoku na rok szkolny 2013/2014, którym jest 

objęcie doradztwem uczniów klas VI, do udziału w tych inicjatywach zaproszona została młodzież 

VI klas ze szkół podstawowych naszego miasta.  

Można było zapoznad się z wystawą prac uczniów szkół gimnazjalnych pn. „INNOWACYJNA TECHNIKA 

– Program zajęd technicznych dla gimnazjów”, zorganizowaną w ramach Projektu Naczelnej 

Organizacji Technicznej, w ramach PO KLoraz wystawą prac stypendystów za innowacyjną myśl 

techniczną, uhonorowanych stypendium Prezydenta Miasta Białegostoku. 

PonadtoLokalne Centrum Doradztwa Zawodowego przygotowało wystawę prac laureatów i osób 

wyróżnionych w konkursie „Zawodowi Odkrywcy”, zorganizowanym przez LCDZ w tym roku po raz 

pierwszy, w którym udział brali uczniowie szkół podstawowych. 

Do uczniów klas VI skierowane były również warsztaty z zakresu preorientacji zawodowej, które 

miały na celu zapoznanie uczniów z grupami zawodów, ze względu na podstawowe środowisko pracy 

oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji społecznych, w tym komunikacji interpersonalnej 

i radzenia sobie w nowych sytuacjach. Podczas warsztatów każdy z młodych uczestników miał 

możliwośd odpowiedzied sobie na pytanie „W czym mogę zostad mistrzem”, analizując swoje 

uzdolnienia i predyspozycje do różnych działao. Warsztaty dla młodzieży zostały zorganizowane 

i przeprowadzone przez doradców zawodowych LCDZ oraz doradców z innych szkół: panią Halinę 

Dzięgielewską, panią Anetę Malinowską-Sztrubel, panią Agnieszkę Jaworowską, panią Jolantę 

Bąbczyoską, panią Renatę Matłowską, którym bardzo serdecznie dziękujemy za życzliwą 

i profesjonalną współpracę. 

Za organizację uczestnictwa szkół podstawowych w powyższych przedsięwzięciach i koordynację 

działao odpowiedzialne było Lokalne Centrum Doradztwa Zawodowego. Pomocy udzieliła Dyrekcja 

i uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku, za co jesteśmy bardzo wdzięczni.  

Ogółem w wystawach oraz warsztatach dla klas VI zorganizowanych w ramach Konferencji udział 

wzięło 377 osób. 

 

Działania z zakresu doradztwa zawodowego na rzecz uczniów klas VI prowadzone są przez LCDZ 
systematycznie. W roku szkolnym 2013/2014, w związku z priorytetem Prezydenta Miasta 
Białegostoku,dotyczącym realizacji tego typu zajęd zostały one zintensyfikowane. LCDZ prowadzi 
preorientację zawodową w klasach VI w ramach porozumieo podpisanych między Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, a szkołami podstawowymi. Podczas zajęd z doradcami 
zawodowymi dzieci wstępnie poznają i oceniają własne cechy, możliwości i preferencje, 
w odniesieniu do świata zawodów. Działania te mają na celu przygotowanie uczniów do 
wyborukolejnych etapów kształcenia, a potem do podejmowania decyzjizawodowych, uwzględniając 
fazy rozwojowe człowieka. Okres dzieciostwa służy przygotowywaniumłodego człowieka do podjęcia 



różnych ról, w tym zawodowych i społecznych, dlatego też zachęcamy szkoły podstawowe do 
podejmowania inicjatyw związanych z doradztwem zawodowym i serdecznie zapraszamy do dalszej 
współpracy. 
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