
Doradztwo zawodowe – III c – 07.04.2020 r. 

Temat: Mój Indywidualny Plan Działania. Podejmuję kolejne decyzje edukacyjno-zawodowe. 

Zapoznam się z: pojęciem – Indywidualny Plan Działania; celem Indywidualnego Planu Działania; 

elementami Indywidualnego Planu Działania;  osobami i instytucjami, które mogą pomóc w 

przygotowaniu IPD. Nauczę się identyfikować dostępne zasoby zewnętrzne w kontekście 

podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych i osiągania celów zawodowych oraz określić i 

hierarchizować działania, jakie muszę podjąć, aby osiągnąć zamierzone cele zawodowe. 

Pomocna może okazać się następująca strona: http://doradztwo.ore.edu.pl/gdzie-znajde-pomoc/ 

Przykładowy schemat Indywidualnego Planu Działania 

Imię i nazwisko ……………………………… 

Klasa ………………………… 

Kim jestem? – moje zainteresowania i zdolności: 

• Zainteresowania 

• Zdolności i preferencje: 

- co lubię i umiem robić? 

- co lubię, lecz nie umiem robić? 

- czego na pewno nie lubię robić? 

Moja hierarchia wartości 

• Co w swoim życiu chciałbym osiągnąć. 

Moje cechy osobowości: 

• Cechy, które zaliczam do swoich mocnych stron. 

• Cechy, które zaliczam do swoich słabości. 

• Nad czym muszę popracować. 

Informacje o zawodach i kształceniu – obraz mojego idealnego zawodu: 

• Zadania i czynności, jakie chciałbym wykonywać. 

• Oczekiwany rodzaj pracy. 

• Oczekiwany charakter pracy. 

• Przedmioty, z jakimi chciałbym pracować. 

• Otoczenie, w którym chciałbym pracować. 

• Korzyści, jakie chciałbym osiągnąć. 

• Jakiego zawodu na pewno nie chciałbym wykonywać? 

• Moje propozycje konkretnych zawodów. 

Plan analizy informacji o wybranym zawodzie: 

• Od kogo zdobędę szczegółowe informacje o zawodzie? 

http://doradztwo.ore.edu.pl/gdzie-znajde-pomoc/


• Z przedstawicielami jakiego zawodu mogę przeprowadzić wywiad? 

• Jakie są czasopisma, gazety, wydawnictwa związane z tym zawodem? 

• Gdzie mogę poznać „smak pracy” w tym zawodzie? 

• Jakie są perspektywy tego zawodu? 

• Czy można w tym zawodzie pracować na własny rachunek? 

Moja niepowtarzalność: 

• Na czym polega mój indywidualny styl? 

• Na czym polega moja umiejętność planowania kariery? 

• Co najczęściej przeszkadza mi w realizacji moich planów? 

• Jakie są moje cele edukacyjne? 

• Jakie dodatkowe kwalifikacje, umiejętności, kompetencje i wiedza mogą przyczynić się do 

zwiększenia szans na powodzenie i sukces w wybranym przeze mnie zawodzie? 

Moja wizja kariery: 

• W jakim zawodzie chcę pracować? 

• Co muszę zrobić, aby to uzyskać? 

- wykształcenie, 

- kompetencje, 

- inne zasoby. 

• Jakie bariery muszę przezwyciężyć? 

• Jakie są punkty krytyczne realizacji planu? 

Moja wizja alternatywna kariery: 

• W jakim zawodzie chcę pracować? 

• Co muszę zrobić, aby to uzyskać? 

- wykształcenie, 

- kompetencje, 

- inne zasoby. 

• Jakie bariery muszę przezwyciężyć? 

• Jakie są punkty krytyczne realizacji planu? 

Moje szukanie pracy: 

• Jakie są najtrudniejsze dla mnie elementy w procesie szukania pracy? 

• Co powinienem zrobić, aby zwiększyć swoje szanse znalezienia pracy? 

• Jacy są moi potencjalni pracodawcy? 

• Moja sieć wsparcia. 

Co jeszcze powinienem zrobić? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


