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Misja programu  
 
Program 102 Zawody z przyszłością prezentuje zawody z tendencjami rozwojowymi na 
poziomie średnim i zasadniczym zawodowym. Celem programu jest wsparcie młodzieży i osób 
dorosłych w wyborze atrakcyjnych oraz poszukiwanych na rynku pracy zawodów, ułatwiając tym 
samym podejmowanie racjonalnych decyzji edukacyjno-zawodowych zwiększających szanse na 
zatrudnienie.  
 

Niedobory kadr z kwalifikacjami na poziomie średnim i zasadniczym zawodowym, ograniczają 
produkcję w wielu firmach. Pracodawcy alarmują, że brakuje m.in. techników i monterów oraz 
pracowników w różnych zawodach rzemieślniczych, opiekuoczych i medycznych. 
W świetle Raportu prestiżowej międzynarodowej agencji zatrudnienia Manpower 
prezentującego listę najbardziej poszukiwanych zawodów w 2010 r., na pierwszym miejscu 
sytuują się zawody z kwalifikacjami na poziomie ZSZ.1   
 

W roku szkolnym 2010/2011 w szkołach ponadgimnazjalnych najwięcej uczniów kształciło się 
w różnego typu liceach (około 55,6%), w technikach rozpoczęło naukę ponad 28,6%, 
a w zasadniczych szkołach zawodowych około 16%2. O niekorzystnej strukturze wyborów 
edukacyjnych świadczy fakt, że obecnie około 30% absolwentów szkół wyższych nie może 
znaleźd pracy.  
 

Program komputerowy pragnie wyjśd naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom rynku pracy, 
przybliżając uczniom na różnych etapach edukacji oraz bezrobotnym zawody, które mają 
tendencję rozwojową związane z rozwojem branży IT, nowymi technologiami, rozwojem 
nowoczesnego przemysłu, ochroną środowiska, budownictwem, finansami, logistyką 
i transportem, zdrowiem, kulturą, edukacją i administracją.    
 

Dokonany wybór 102 kierunków kształcenia uznawanych obecnie za rozwojowe, nie oznacza, że 
w pozostałych zawodach w poszczególnych regionach absolwenci nie znajdą pracy. Dlatego też 
program zawiera opisy wszystkich możliwych do wyboru zawodów, dając szansę podjęcia 
decyzji edukacyjno-zawodowej także w stosunku do pozostałych spośród 200 zawodów, które 
oferuje młodzieży system kształcenia zawodowego. 
 

Dla doradców zawodowych i nauczycieli program może byd wsparciem w realizacji zadao, jakie 
nakłada na szkoły ostatnie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej dotyczące zasad 
udzielania pomocy i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej3, w świetle którego 
powinny prowadzid zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz 
planowaniem kariery zawodowej *…+ z wykorzystaniem aktywnych metod pracy.  

 

Krystyna Lelińska 

                                                 
1 Raport: Niedobór talentów w Polsce i na świecie – 10 najtrudniejszych do obsadzenia zawodów w 2010 r., Manpower Polska, www.manpower.pl.  
2 Oświata i Wychowanie w roku 2010/2011, Warszawa GUS. 
3 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. dotyczące zasad udzielania pomocy i organizacji pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, DZ.U. z 2010, nr 228, poz. 1487. 
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Doradztwo edukacyjno-zawodowe 
 
Doradztwo edukacyjno-zawodowe jest niezwykle istotnym elementem programu 
wychowawczego w szkołach gimnazjalnych. 
Pakiet 102 zawody z przyszłością rozwija umiejętnośd planowania kariery zawodowej 
i kształtuje postawy przedsiębiorcze uczniów gimnazjum, a także szkół ponadgimnazjalnych.  
Wspomaga w autodiagnozie i określaniu preferencji zawodowych. Zapoznaje z zawodami,  
ścieżkami kształcenia i tendencjami rozwojowymi na rynku pracy.  
Prawidłowe przygotowanie uczniów gimnazjum do wyboru zawodu i związanego z nim 
kształcenia ponadgimnazjalnego, prowadzone jest  kilkustopniowo. 
Etap pierwszy poświęcony jest zbieraniu informacji o sobie, poznawaniu siebie, swoich 
mocnych i słabych stron, określaniu uzdolnieo, predyspozycji i preferencji oraz zainteresowao 
zawodowych.  
Etap drugi to zbieranie informacji o zawodach, poznawanie świata zawodów i jego podziałów, 
poznawanie poszczególnych zawodów i środowisk oraz przedmiotów pracy, zadao i czynności 
związanych z zawodem, wymagao psychologicznych i zdrowotnych, szans zatrudnienia, 
tendencji rozwojowych. 
Etap trzeci poświęcony jest zbieraniu informacji o ścieżkach edukacyjnych, poznawaniu oferty 
edukacyjnej, gromadzeniu informacji potrzebnych do podjęcia decyzji związanych z dalszym 
kształceniem, określaniu ścieżki edukacyjnej prowadzącej do zawodu i wyznaczanie etapów 
kształcenia, poznawanie szkół ponadgimnazjalnych. 
Etap czwarty to zbieranie informacji o rynku pracy, informacja zawodowa, określanie potrzeb 
rynku pracy, możliwośd zatrudnienia, umiejętne znalezienie się na rynku pracy i dostosowanie 
do jego potrzeb, zdobywanie nowych kwalifikacji.  

Pakiet 102 zawody z przyszłością umożliwia zrealizowanie zajęd indywidulanych i grupowych 
na wszystkich czterech etapach doradztwa. 
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ZAKRES: poznawanie siebie, swoich mocnych i słabych stron, 
określanie swoich uzdolnieo, predyspozycji i preferencji 
oraz zainteresowao zawodowych 

NARZĘDZIA: Kwestionariusz Preferowanych Aktywności. 
Autodiagnoza, pomoc w określeniu preferowanej aktywności, swoich 
mocnych i słabych stron. Preferowane aktywności i odpowiadające 
im przedmioty pracy charakteryzujące zawody. Dominująca 
aktywnośd jako wskaźnik zainteresowao i predyspozycji zawodowych, 
intuicyjnie zrozumiały dla młodzieży, a także 
starszych dzieci. Określenie preferowanej 
aktywności stanowi doskonały punkt wyjścia 
do świadomego myślenia o własnej 
przyszłości edukacyjno-zawodowej. 

 

 

ZAKRES: podział zawodów, poznawanie poszczególnych zawodów 
i środowiska pracy, przedmiotu pracy, zadao i czynności związanych 
z zawodem, wymagao psychologicznych i zdrowotnych, szanse 
zatrudnienia, określanie zawodów z tendencjami rozwojowymi 

NARZĘDZIA: interaktywne opisy zawodów, quizy zawodów 
rozwojowych, dwiczenia aktywizujące (doskonałe także w pracy 
grupowej) 
 
 

ZAKRES: zbieranie informacji potrzebnych do podjęcia decyzji 
związanych z dalszym kształceniem, określanie ścieżki edukacyjnej 
prowadzącej do zawodu i wyznaczanie etapów kształcenia, 
poznawanie szkół ponadgimnazjalnych 

NARZĘDZIA: opisy zawodów zawierają informacje o kształceniu 
w zawodzie, obszarze kształcenia i możliwości kontynuacji w szkołach 
wyższych, o uzyskiwanych kwalifikacjach oraz kursach zawodowych 
umożliwiających uzyskanie odpowiednich kwalifikacji. 

 

ZAKRES: potrzeby rynku pracy, możliwośd zatrudnienia, umiejętne 
znalezienie się na rynku pracy i dostosowanie do niego, zdobywanie 
nowych kwalifikacji 

NARZĘDZIA: interaktywne opisy zawodów (kategoria - możliwośd 
zatrudnienia), wskazanie obszarów rozwojowych, zawodów 
rozwojowych, noty uzasadniające, kwalifikacje wyodrębnione 
w zawodzie i możliwośd ich zdobycia 

O SOBIE 

O ZAWODACH 

O ŚCIEŻKACH 
EDUKACYJNYCH 

O RYNKU  
PRACY 
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Odbiorcy programu 
 
Użytkownicy 
Można wyróżnid dwie grupy użytkowników programu: użytkowników koocowych 
i pośredniczących. Pierwszą grupę tworzą uczniowie i klienci, drugą doradcy zawodowi, 
pedagodzy (nauczyciele przedsiębiorczości, wychowawcy, członkowie zespołów wspierających 
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi), rodzice i opiekunowie.  
Pakiet 102 zawody z przyszłością wspiera nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych 
oraz specjalistów prowadzących działania pedagogiczne, mające na celu doradztwo 
edukacyjno-zawodowe. 

 
Instytucje 
Program adresowany jest przede wszystkim do placówek oświatowych i doradczych, a więc: 
szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych, urzędów pracy, SzOK-ów, Mobilnych Centrów 
Informacji Zawodowej, ośrodków doskonalenia nauczycieli i innych instytucji rynku pracy. 
Innowacyjna formuła nastawiona na uczenie problemowe i aktywizację ucznia, umożliwia 
efektywne wykorzystanie programu i jego zasobów podczas lekcji i zajęd prowadzonych na 
wszystkich etapach nauczania, obejmujących ostatnie klasy szkół podstawowych, gimnazja, 
szkoły ponadgimnazjalne i wyższe. Struktura i konstrukcja programu umożliwia jego 
wykorzystanie również w pracy samodzielnej, zarówno na stanowisku komputerowym 
np. w bibliotece szkolnej, jak również w warunkach domowych. 
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Założenia programu 
 
Każdy człowiek przejawia inny rodzaj aktywności, która wyraża się w tym, co lubimy robid. 
Te codziennie wykonywane czynności świadczą o naszych preferencjach, przekładających  
się w dużym stopniu na to, kim chcielibyśmy zostad, jaki zawód wybrad, jaką rolę zawodową 
pełnid w dorosłym życiu. Pakiet 102 zawody z przyszłością diagnozuje i przedstawia informacje 
o zawodach, bazując na koncepcji czterowymiarowego podziału świata zawodów według 
przedmiotu pracy, do wykonywania których przydatna jest określona aktywnośd. Wchodzący 
w skład pakietu program Kwestionariusz Preferowanych Aktywności, umożliwia samodzielną 
diagnozę. Jest ona podstawą do zaproponowania zawodów, których przedmioty pracy odnoszą 
się do preferowanych aktywności osoby badanej. 

 
 

 przedmiot pracy: DANE/INFORMACJE 
      aktywnośd proceduralna 
 

 przedmiot pracy: IDEE/POMYSŁY 
aktywnośd twórcza 
 

 przedmiot pracy: LUDZIE 
aktywnośd społeczna 
 

 przedmiot pracy: RZECZY 
aktywnośd fizyczna 
 

 
Użytkownik programu może za pomocą Kwestionariusza Preferowanych Aktywności sprawdzid, 
jaki rodzaj aktywności jest dominujący, jakie zawody są dla niego najodpowiedniejsze i jakiego 
obszaru kształcenia dotyczą. 
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Kwestionariusz Preferowanych Aktywności 
 
Kwestionariusz Preferowanych Aktywności to narzędzie pomocne w diagnozie i doradztwie 

edukacyjno-zawodowym. 

 Ustalanie preferowanej aktywności.  

 Określanie słabych i mocnych stron. 

 Wskazywanie preferencji zawodowych. 

 Wybór najbardziej odpowiednich zawodów. 

 Określanie kierunków kształcenia. 

 
System szkolnictwa zawodowego oferuje naukę w szkołach policealnych, technikach 
i zasadniczych szkołach zawodowych. Jeżeli osoba planuje kształcenie w wyższych uczelniach, 
znajdzie tu również informacje o kierunkach studiów zgodnych z obszarem preferowanej 
aktywności. 

W kwestionariuszu nie ma dobrych i złych odpowiedzi. Osoba badana nie jest oceniana 
za dokonane wybory. Wyniki wskazują preferowaną aktywnośd i wyłaniają grupę zawodów 
zgodnych z jej profilem. W kwestionariuszu przedstawiono 40 różnych czynności, które 
wykonujemy w szkole, w pracy, w domu lub w czasie wolnym. Przygotowano dwa, dostosowane 
do specyfiki „pokoleniowej”, zestawy czynności. Do każdej ocenianej czynności podano 
przykłady, ułatwiające odniesienie do własnej aktywności badanego. 
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Trzy etapy prezentacji wyników: 

Wynik  
(prezentacja graficzna) 

 
Preferowane aktywności 
 

 
Zawody, których 
przedmioty pracy 
odpowiadają 
preferowanym 
aktywnościom 

 
Dostępne są szczegółowe opisy aktywności (z możliwością wydruku). 
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102 zawody rozwojowe na tle bazy zawodów 
 
Pakiet 102 zawody z przyszłością zawiera kompletną bazę 200 zaktualizowanych opisów 
zawodów, które można uzyskad w systemie szkolnictwa zawodowego (szkoły policealne, 
technika i zasadnicze szkoły zawodowe), zgodną z Rozporządzeniem Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. 
Wszystkie opisy dostępne są za pomocą wygodnej przeglądarki. Zawody te pojawiają się 
również na liście zawodów rekomendowanych, generowanej automatycznie przez program 
po rozwiązaniu Kwestionariusza Preferowanych Aktywności.  
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Spośród 200 zawodów szkolnictwa zawodowego eksperci zawodoznawstwa i rynku pracy 
wyłonili 102 zawody z tendencjami rozwojowymi. Tak określa się zawody, na które będzie rosło 
zapotrzebowanie w ciągu najbliższych lat. Wyróżniono 9 dziedzin rozwojowych:  
 

 
Pakiet 102 Zawody z przyszłością nie jest kolejną bazą not o zawodach, lecz zintegrowanym 
narzędziem, wyposażonym zarówno w program diagnostyczny Kwestionariusz Preferowanych 
Aktywności i korespondującą z nim bazę zawodów, jak i w filmy dydaktyczne, prezentacje 
multimedialne, aktywizujące gry i zabawy ekranowe oraz quizy do zawodów z przyszłością. 
 
Innowacyjna formuła programu pozwala na jego efektywne wykorzystanie w zajęciach 
grupowych, indywidualnych i samokształceniowych, prowadzonych z wykorzystaniem 
pojedynczych komputerów uczniowskich, stanowisk nauczycielskich wyposażonych w projektor, 
tablic interaktywnych, tabletów, ekranów dotykowych i innych nowoczesnych technologii. 
 
Program umożliwia tworzenie różnorodnych zestawieo zawodów. 10 predefiniowanych tabel 
i  kilkaset możliwych zestawieo użytkownika stanowi nieocenioną pomoc dla doradców, 

nauczycieli i uczniów.  Każdorazowo program 
informuje o liczbie zawodów spełniających 
określone kryteria. 
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Predefiniowane zestawienia zawodów bazy KZSZ 
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Predefiniowane zestawienia zawodów rozwojowych 
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Indywidualizacja kryteriów wyszukiwania, zestawienia użytkownika 
Program umożliwia zaawansowane wyszukiwanie i filtrowanie bazy zawodów zgodnie 
z potrzebami użytkownika.  
 
W najnowszej wersji dodano nowe filtry ułatwiające pracę. Umożliwiono wyszukiwanie 
zawodów według nazwy, kodu, a także według obszaru kształcenia. Na dolnym panelu okna 
wyszukiwarki wyświetlana jest statystyka wyszukiwania. 

 
 
 

Użytkownik decyduje, które informacje z opisu 
zawodu zostaną wyświetlone 

Rozbudowany zestaw filtrów ułatwia znalezienie 
zawodu i sporządzenie odpowiedniego wykazu 

grup zawodów 
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Interaktywne opisy, quizy 

 
Szczegółowe opisy zawodów można wyświetlad w przeglądarce zawodów. 
 
  

Skalowanie sekcji 
tekstowych 

System kotwic i odsyłaczy 
ułatwiających dostęp do 

najważniejszych zagadnieo 

Powiększenie fotografii 

Szybkie wywołanie 
okna quizu 

Wywołanie noty 
uzasadniającej 

Kody Sieci 
zawodów 

Drukowanie 
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Przykładowy rekord zawodu - technik archiwista. Opisy zawodów uwzględniają również 
informacje o zawodzie zawarte w KZSZ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji 
Narodowej z 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. 
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Baza zawodów z przyszłością zawiera 102 pozycje. Do każdej z nich dołączono quiz.  

 
Program umożliwia wielokrotne rozwiązywanie quizu, automatycznie zapisuje wyniki w bazie 
użytkowników programu. 
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Okno wyników zawiera interpretację odpowiedzi użytkownika z możliwością wyświetlenia 
szczegółowego opisu zawodu oraz wydrukowania wyniku. 
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Program jako metoda aktywizująca 
 
Pakiet 102. Planowanie kariery z zawodami rozwojowymi, to nowatorskie spojrzenie 
na proces planowania kariery osobistej w oparciu o diagnozę preferowanych aktywności, 
interaktywną bazę zawodów i zestaw multimedialnych narzędzi do przeprowadzania zajęd 
indywidualnych i grupowych w gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych.  
Budowa programu zachęca do zaangażowania i aktywnego uczestnictwa w poznawaniu jego 
zasobów. Brak kategorycznych ocen w interaktywnych dwiczeniach, dowolnośd w doborze 
treści, nienarzucona kolejnośd pracy,  zachęca i inspiruje do prowadzenia nieskrępowanych,  
twórczych dyskusji i analiz, zarówno podczas zajęd szkolnych, jak również klasowych zajęd 
integracyjnych czy wyjazdów na „zielone szkoły”. 

 
W przyjętej koncepcji, dominująca aktywnośd jest czytelnym i wygodnym wskaźnikiem 
zainteresowao oraz predyspozycji zawodowych, intuicyjnie zrozumiałym dla młodzieży, a nawet 
starszych dzieci. Aktywnośd jest miarą opisującą zaangażowanie człowieka w pewien sposób 
działania, preferowane formy spędzania wolnego czasu, przedkładania pewnych czynności nad 
innymi, uzyskiwania zadowolenia oraz satysfakcji z podejmowania określonych inicjatyw 
o charakterze intelektualnym, fizycznym lub duchowym.  
Określenie preferowanej aktywności stanowi punkt wyjścia do świadomego myślenia 
o własnej przyszłości edukacyjno-zawodowej uczniów. 
 
Program umożliwia budowanie wielu różnych scenariuszy zajęd. W zależności od wyposażenia 
sprzętowego (komputer prezentacyjny, tablica interaktywna, komputery uczniowskie), liczby 
i wieku uczestników, a przede wszystkim warunków czasowych (spotkanie jednorazowe, cykl) 
każdy nauczyciel i doradca może samodzielnie określid kolejnośd, zakres i formę wykorzystania 
zasobów programu.  
Najpopularniejszy scenariusz rozpoczyna proces samopoznania od określenia wiodącej 
aktywności. Profil swoich preferencji konstruowany jest aktywnie przez uczniów nie tylko 
za pomocą Kwestionariusza Preferowanych Aktywności, ale również wbudowanych filmów 
i dwiczeo interaktywnych. Rozwijana jest kompetencja krytycznego myślenia o różnych typach 
aktywności i umiejętnośd patrzenia na swoje mocne i słabe strony przez pryzmat 
preferowanych aktywności. 
Analiza profilu aktywności ułatwia określenie swoich predyspozycji zawodowych. 
Model preferowanych aktywności wpływa pozytywnie na zrozumienie specyfiki zawodów, 
przedmiotu pracy i stanowisk pracy. 
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 Wsparcie w zbieraniu informacji o zawodach. 

 Źródło najważniejszych informacji o zawodach: zadaniach i czynnościach, wymaganiach 
stawianych kandydatom do pracy, możliwościach kształcenia oraz zatrudnienia. 

 Ułatwienie w diagnozowaniu zapotrzebowania poszczególnych uczniów na informacje 
edukacyjne i zawodowe. 

 Przygotowanie do samodzielnego określania ścieżki kariery. 

 Pomoc w planowaniu ścieżki kształcenia i kariery zawodowej. 

 Strukturalizuje podejście do wyboru ścieżki kształcenia w kontekście rozpatrywanych 
zawodów. 

 Wsparcie w samopoznaniu i autodiagnozie, określanie swoich mocnych i słabych stron. 

 Ułatwienie określenia preferowanych aktywności zawodowych. 

 Pomoc w doborze konkretnych zawodów i grup zawodów zgodnie z preferowanymi 
aktywnościami osoby badanej. 

 Oswojenie ze specyficzną terminologią. 

 Rozróżnianie zawodów rozwojowych i zanikających. 

 Inicjowanie dyskusji i zachęta do refleksji. 

 Motywacja do aktywnego działania. 
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Przyjazny i nowoczesny interfejs 
 
Obsługa programu jest łatwa i nie sprawia kłopotów nawet osobom bez doświadczenia 
komputerowego. Intuicyjny charakter menu uzyskano dzięki czytelnemu panelowi 
nawigacyjnemu, wzorowanemu na rozwiązaniach znanych i sprawdzonych w telefonach 
komórkowych oraz urządzeniach GPS. 
Rozbudowany system rejestracji i logowania umożliwia określenie grupy użytkowników 
z uprawnieniami administracyjnymi, pozwalającymi na dostęp do bazy użytkowników i panelu 
konfiguracyjnego. 
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W sekcji Pomoce dydaktyczne umieszczono materiały przydatne w pracy z młodzieżą szkolną 
podejmującą decyzję o wyborze dalszej ścieżki kształcenia i zawodu: 

 filmy dydaktyczne (podział świata zawodów na cztery grupy, charakterystyki 
poszczególnych grup zawodów i skorelowanych z nimi aktywności), 

 dwiczenia i zabawy ekranowe - doskonałe do pracy grupowej, 

 prezentacje multimedialne - punkt wyjściowy do rozmów o przyszłości edukacyjno-
zawodowej z uczniami i rodzicami (pedagogizacja rodziców). 

 
W sekcji Informacja o programie znajdują się 
przydatne informacje i opisy: 

 misja programu, 

 opis programu, 

 wyjaśnienie podstawowych pojęd. 
 

W sekcji Zawody z przyszłością znajdują się: 

 wykaz zawodów według dziedzin rozwojowych, 

 opis dziedzin rozwojowych, 

 wykaz zawodów według przedmiotu pracy. 
 
Wszystkie prezentacje dostępne są w trzech formatach. Takie rozwiązanie uniezależnia 
użytkowników od posiadanego oprogramowania i jego wersji. 
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Gry i dwiczenia 
 
Program zawiera bazę interaktywnych zadao ekranowych, polecanych szczególnie do pracy 
grupowej. Graficzna forma danych wraz z mechanizmami rozwiązywania opartymi o urządzenia 
wskazujące (wybieranie, przeciąganie) doskonale sprawdza się w pracy z tablicami 
interaktywnymi, ekranami dotykowymi i wskaźnikami bezprzewodowymi. Zakres tematyczny 
zadao zachęca uczniów do dyskusji, szukania kreatywnych rozwiązao i twórczego działania. 
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Personalizacja i archiwizacja 
 
Z programu mogą korzystad zarówno uczniowie, jak i osoby prowadzące zajęcia (nauczyciele, 
doradcy). Uczniowie mogą pracowad jako Użytkownicy anonimowi lub, po zarejestrowaniu, 
na swoich kontach. Osoby prowadzące mogą korzystad z ogólnego konta administratora, konta 
anonimowego, kont zwykłych lub kont z pełnymi uprawnieniami. 
Częśd funkcji i zasobów programu ma status administracyjny i dostęp do nich chroniony jest 
specjalnym hasłem.  

 
 
 

Rejestracja użytkownika 
Konto użytkownika 
zarejestrowanego w programie 
służy do przechowywania  
wyników kwestionariusza KPA  
i wyników quizów do zawodów 
rozwojowych.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Logowanie 
Zalogowanie użytkownika wymaga  wskazania na liście i podania 
hasła (użytkownik anonimowy nie posiada hasła). 
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Ustawienia konfiguracyjne (funkcja administracyjna) 

 
Sekcja ustawieo umożliwia konfigurację kolejności i sposobu wyświetlania pytao 
kwestionariusza KPA i quizu oraz zmianę domyślnego hasła administratora programu. 
 

 
 
Baza użytkowników/wyników (funkcja administracyjna) 
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Wsparcie dla użytkowników niepełnosprawnych 
 
Firma Premiere Multimedia - producent i wydawca Pakietu 102 zawody z przyszłością - od 
kilkunastu lat opracowuje programy komputerowe wspierające pracę doradców i nauczycieli. 
Niemal od samego początku projektując interfejsy użytkownika, rozszerza funkcje 
informatyczne o mechanizmy ułatwiające wykorzystanie programów przez użytkowników 
niepełnosprawnych, szczególną uwagę przywiązując do wsparcia osób niewidomych i słabo 
widzących. W programie wyróżniono zawody ze wskazaniem dla osób niepełnosprawnych. 
 

Opisana funkcjonalnośd 
wspiera również 
niepełnosprawnych 
specjalistów, 
wykorzystujących 
program w swej pracy 
zawodowej zarówno 
doradczej, jak 
i dydaktycznej. 
 
 
 
 

Pakiet 102 zawody z przyszłością oferuje: 

 wbudowany mechanizm skalowania sekcji tekstowych, 

 znakową prezentację treści tekstowych  
(możliwośd odczytu przez skanery i czytniki ekranowe), 

 opcjonalne tryby wydawania poleceo i udzielania odpowiedzi 
(urządzenia wskazujące, klawiatura), 

 możliwośd indywidualnej aranżacji obiektów ekranowych, 

 graficzną i tekstową prezentację wyników, 

 kontrastową grafikę. 
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Materiały uzupełniające 
 
Pakiet 102 zawody z przyszłością współpracuje z innymi narzędziami komputerowymi 
i materiałami drukowanymi Premiere Multimedia.  
 
KPA DRUK 
Drukowanie arkuszy testowych i kuponów odpowiedzi Kwestionariusza Preferowanych 
Aktywności przeznaczonych do rozwiązywania poza komputerem. Przydatne w doradztwie 
grupowym. Zawiera arkusze do samodzielnego obliczania wyników i karty z informacją zwrotną 
dla osób badanych. 
 
KPA IMPORT 
Szybkie wprowadzanie danych z sesji "papier-ołówek". 
Program przeznaczony jest do wprowadzania danych metrykalnych użytkownika i udzielonych 
przez niego odpowiedzi za pomocą drukowanych arkuszy testowych. Odpowiedzi można 
wprowadzad za pomocą tabel odpowiedzi (możliwośd zaznaczania za pomocą myszy 
i klawiatury) oraz wpisując numery udzielonych odpowiedzi. 
Wprowadzone dane dopisywane są do bazy wyników programu 102 Zawody z przyszłością. 
 
KPA Show 
Program do przeprowadzania grupowych sesji testowych KPA za pomocą rzutnika. Kolejnośd 
pytao zsynchronizowana z kartami do samodzielnego obliczania wyników. Pytania wyświetlane 
są pojedynczo z możliwością cofania, „przeskakiwania” oraz skalowania (zoom). 
 
KPA Arkusze 
Papierowe wersje kwestionariusza KPA w komplecie z materiałami dla prowadzącego 
i informacją zwrotną dla ucznia. 
 
 

K P A

zestaw narzędzi do przeprowadzania zajęd grupowych w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych   



 

Pakiet 102 zawody z przyszłością - Copyright © 2012 Premiere Multimedia  
28 

Licencje 
 
Pakiet 102 zawody z przyszłością sprzedawany jest w formie licencji jednostanowiskowej 
i wielostanowiskowej.  

 Licencja jednostanowiskowa umożliwia instalację i pracę na jednym stanowisku 
komputerowym. 

 Licencja wielostanowiskowa umożliwia instalację i jednoczesną pracę na maksymalnie 
10 stanowiskach komputerowych. 

 Licencje są bezterminowe. 

 Licencje nie posiadają limitu badao (obowiązują bez względu na liczbę 
przeprowadzanych badao). 

 Korzystanie z programu nie wymaga uprawnieo. 
 

Aktualny cennik znajduje się na stronie www.premiere.pl. 
  
Sprzedaż Pakietu 102 zawody z przyszłością prowadzi firma Premiere Multimedia Sp. z o.o. 
oraz jej dystrybutorzy. 
 
Jak zamówid program? 

 formularz zamówieo dostępny na stronie www.premiere.pl  
(zakładka Ceny i zamówienia) 

 zamówienie mailem (adres: ptc@premiere.pl) zawierającym następujące dane: 
o nazwa szkoły/firmy/instytucji    
o imię i nazwisko osoby zamawiającej 
o NIP 
o ulica, nr domu i mieszkania 
o kod pocztowy,  miasto (poczta) 
o nr telefonu,  e-mail 

 
  

http://www.premiere.pl/
http://www.premiere.pl/
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Producent 
 
Producentem i wydawcą Pakietu 102 zawody z przyszłością jest polska firma Premiere 
Multimedia Sp. z o.o. specjalizująca się w tworzeniu oprogramowania edukacyjnego, narzędzi 
badawczych, testów i poradników multimedialnych z zakresu poradnictwa zawodowego 
i edukacji dla rynku pracy. 

Premiere Multimedia jest także producentem innych programów z zakresu doradztwa 
i edukacji oraz oprogramowania narzędziowego do tworzenia testów multimedialnych 
(stmTESTY) i interaktywnych publikacji edukacyjno-szkoleniowych (learningPANEL).  

 
 
 Producent i wydawca 

Premiere Multimedia Sp. z o.o. 
al. Żwirki i Wigury 93, lok. 407, 02-089 Warszawa 
tel.: 22 658 38 88, 602 25 75 54 
e-mail: ptc@premiere.pl 
http://www.premiere.pl 
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