
Bursa Szkolna nr 1 w Poznaniu 

 

Sprawozdanie  

z przebiegu realizacji działań z zakresu doradztwa zawodowego  

w Bursie Szkolnej nr 1 w Poznaniu  

za okres od 1 września 2017 roku do 22 czerwca 2018 roku. 

 

 

Z początkiem roku szkolnego 2017/2018 przeprowadzono wśród wychowanek 

placówki sondę dotyczącą potrzeb i preferencji, co do charakteru i tematyki zajęć związanych 

z doradztwem zawodowym. W wyniku podjętych działań ustalono, że największym 

zainteresowaniem cieszą się zajęcia mające na celu zapoznanie wychowanek z ciekawymi 

zawodami oraz zajęcia z zakresu kreowania ścieżki rozwoju edukacyjno - zawodowego.  

Na rok szkolny 2017/2018 zaplanowano 2 spotkania z przedstawicielami ciekawych 

zawodów; po jednym na każdy semestr. W pierwszym semestrze odbyło się spotkanie z pisarką, 

panią Mają Rausch, która wprowadziła wychowanki w tajniki swojej pracy i twórczości, pasji 

i zainteresowań. W drugim semestrze odbyło się spotkanie z panią prof. dr hab. Beatą Piętą, 

która przybliżyła wychowankom tajniki swojego zawodu oraz wygłosiła wykład z zakresu 

profilaktyki nowotworów piersi i jajników.   

W drugim semestrze odbyły się zajęcia pt:„ Szkoła czy praca”, które obejmowały 

następujące zagadnienia: poznanie własnych zasobów i kompetencji; charakterystyka zawodów 

przyszłości, zapoznanie z współczesnym rynkiem edukacyjnym i rynkiem pracy; planowanie 

własnego rozwoju i podejmowanie pierwszych świadomych decyzji dotyczących ścieżki 

edukacyjno-zawodowej.  

W ramach doradztwa zawodowego dla 12 wychowanek przeprowadzono indywidualne 

konsultacje, podczas których przeprowadzono diagnozę osobistych predyspozycji 

wychowanek. Przeprowadzono dwa testy, które określały predyspozycje wychowanek 

w obszarze inteligencji ogólnej: APIS-P(R) lub APIS-Z (w zależności od wieku wychowanki) 

oraz kwestionariusz sprawdzający, jak wychowanki adaptują się do nowych wyzwań 

i środowiska (KNS). Podczas spotkań poruszano tematykę rozwoju swoich mocnych stron 

i czynników składających się na efektywne osiąganie celów oraz kształtowanie swoich 

predyspozycji zawodowych. 

Zajęcia poruszające tematykę doradztwa zawodowego cieszyły się zainteresowaniem ze 

strony wychowanek. Udział w zajęciach pozwolił im na przyjrzenie się swoim zasobom 

i ograniczeniom oraz bardziej świadome podjęcie decyzji, co do podjęcia dalszych kroków 

w obszarze kreowania swojej ścieżki edukacyjno – zawodowej. W przyszłym roku szkolnym 

zasadne byłoby kontynuowanie zajęć poruszających powyższą tematykę. 

 

Sporządziła: Anna Jańczak – wychowawca BS nr 1  

 


