
Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

w Pruchnej

I. Podstawowe pojęcia z zakresu doradztwa zawodowego.

DORADCA ZAWODOWY:

osoba udzielająca pomocy, w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych,

młodzieży i osobom dorosłym w wyborze zawodu, kierunku kształcenia i szkolenia,

uwzględniając ich możliwości psychofizyczne i sytuację życiową a także potrzeby rynku

pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego, współpracując z rodzicami i nauczycielami

w procesie orientacji zawodowej uczniów oraz wykorzystując w tym celu wiedzę o

zawodach, znajomość psychologicznych i pedagogicznych technik, diagnozę rynku pracy

oraz techniczne środki przekazywania informacji zawodowej. (por.:Klasyfikacja Zawodów

i Specjalności. 1995.Wyd.MPiPS.TomVZeszyt2cz.II.s. 497).

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z DORADZTWEM ZAWODOWYM:

ogół zaplanowanych i systematycznych działań podejmowanych przez przedszkole,

szkołę lub placówkę, których celem jest przygotowanie i wspieranie uczniów w

podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych. Obejmują one m.in. zajęcia z

zakresu doradztwa zawodowego, zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i

zawodu, wspomaganie uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie
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bieżącej pracy z uczniami, działania skierowane do rodziców i nauczycieli, współpracę z

otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Działania te realizowane są w:

• przedszkolach jako preorientacja zawodowa;

• klasach I–VI szkoły podstawowej jako orientacja zawodowa;

• klasach VII i VIII szkoły podstawowej oraz szkołach ponadpodstawowych i placówkach

jako doradztwo zawodowe.

PREORIENTACJA ZAWODOWA

ogół działań o charakterze wychowawczym, podejmowanych przez nauczycieli i rodziców,

ukierunkowanych na zbliżanie dzieci w wieku przedszkolnym do środowiska pracy.

ORIENTACJA ZAWODOWA

ogół działań o charakterze dydaktyczno-wychowawczym ukierunkowanych na

kształtowanie u uczniów klas I–VI szkoły podstawowej pozytywnej i proaktywnej postawy

wobec pracy i edukacji poprzez poznawanie i rozwijanie własnych zasobów oraz

nabywanie wiedzy na temat zawodów i rynku pracy.

DORADZTWO ZAWODOWE:

uporządkowane i zaplanowane działania mające na celu wspieranie uczniów klas VII–VIII

szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych w procesie świadomego i samodzielnego

podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych.

ZAJĘCIA Z ZAKRESU DORADZTWA ZAWODOWEGO:
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zajęcia grupowe organizowane dla uczniów klasy VII i VIII szkoły podstawowej, branżowej

szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego i technikum (ustawa Prawo oświatowe z dnia

14 grudnia 2016 r., art. 109.1. pkt 7), których wymiar określa Rozporządzenie Ministra

Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół.

PREDYSPOZYCJE ZAWODOWE:

wrodzone skłonności do efektywnego wykonywania danych czynności (związanych z

konkretnym zawodem). Predyspozycje mogą mieć charakter poznawczy (np. wysoka

inteligencja), osobowościowy (np. bycie reaktywnym – cecha temperamentu) lub

sprawnościowy (np. motoryka). Predyspozycje zawodowe to zatem takie właściwości

podmiotu, które ułatwiają mu radzenie sobie z zadaniami charakterystycznymi dla danej

profesji.

II. Podstawy prawne

� Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59,

art. 47 ust. l pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r.

póz. 996, 1000 i 1290)

� Przepisy w prowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.60)

� Ustawa z dnia 7 września 1991 – o Systemie Oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz.1943

III. Założenia i cele WSDZ

✔ Celem preorientacji zawodowej w przedszkolu jest wstępne zapoznanie dzieci z

wybranymi zawodami oraz pobudzanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień.

✔ Celem orientacji zawodowej w klasach I–III jest wstępne zapoznanie uczniów z

różnorodnością zawodów na rynku pracy, rozwijanie pozytywnej i proaktywnej postawy

wobec pracy i edukacji oraz stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających poznawaniu

i rozwijaniu zainteresowań oraz pasji.

✔ Celem orientacji zawodowej w klasach IV–VI jest poznawanie własnych zasobów,

zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami i rynkiem pracy, kształtowanie pozytywnej i

proaktywnej postawy uczniów wobec pracy i edukacji oraz stwarzanie sytuacji
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edukacyjnych i wychowawczych sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu zdolności,

zainteresowań oraz pasji.

✔ Celem doradztwa zawodowego w klasach VII–VIII szkoły podstawowej jest

przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego planowania kariery i podejmowania przy

wsparciu doradczym decyzji edukacyjnych i zawodowych uwzględniających znajomość

własnych zasobów oraz informacje na temat rynku pracy i systemu edukacji.

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego zakłada, że:

• wybór zawodu jest procesem rozwojowym i stanowiącym sekwencję decyzji

podejmowanych na przestrzeni wielu lat życia;

• na wybór zawodu składają się: wiedza na temat siebie, wiedza na temat zawodów,

ścieżek edukacyjnych i rynku pracy;

• na wybór zawodu wpływają głównie cechy osobowościowe jednostki (temperament,

charakter, poziom inteligencji, zainteresowania, zdolności), umiejętności, doświadczenia,

wyznawane wartości i normy, czynniki emocjonalne, zdrowotne, rodzaj i poziom

wykształcenia, wpływ rodziny, aktywność własna jednostki.

IV. Treści programowe

W programie uwzględniono cztery obszary celów szczegółowych – jednolitych z obszarami

wszystkich programów zestawu – które jednocześnie wyznaczają treści programowe

doradztwa zawodowego:

1. Poznawanie własnych zasobów, m.in.: zainteresowań, zdolności i uzdolnień, mocnych

i słabych stron jako potencjalnych obszarów do rozwoju, ograniczeń, kompetencji

(wiedzy, umiejętności i postaw), wartości, predyspozycji zawodowych, stanu zdrowia.

2. Świat zawodów i rynek pracy, m.in.: poznawanie zawodów, wyszukiwanie oraz

przetwarzanie informacji o zawodach i rynku pracy, umiejętność poruszania się po nim,

poszukiwanie i utrzymanie pracy.

3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie, m.in.: znajomość systemu edukacji i

innych form uczenia się, wyszukiwanie oraz przetwarzanie informacji o formach i

placówkach kształcenia, uczenie się przez całe życie.

4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych, m.in.:

planowanie ścieżki edukacyjnej i zawodowej z przygotowaniem do zdobywania

doświadczenia zawodowego oraz refleksji nad nim, podejmowanie i zmiany decyzji

dotyczących edukacji i pracy, korzystanie z całożyciowego poradnictwa kariery.
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● dla oddziałów przedszkolnych:

1. Poznanie siebie

Dziecko:

1.1 określa, co lubi robić;

1.2 podaje przykłady różnych zainteresowań;

1.3 określa, co robi dobrze;

1.4 podejmuje działania i opisuje, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych.

2. Świat zawodów i rynek pracy

Dziecko:

2.1 odgrywa różne role zawodowe w zabawie;

2.2 podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w jego najbliższym otoczeniu i

nazwy tych zawodów, które wzbudziły jego zainteresowanie, oraz identyfikuje i opisuje

czynności zawodowe wykonywane przez te osoby;

2.3 wskazuje zawody zaangażowane w powstawanie produktów codziennego użytku oraz

w zdarzenia, w których dziecko uczestniczy, takie jak wyjście na zakupy, koncert, pocztę;

2.4 podejmuje próby posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich

przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny;

2.5 opowiada o sobie w grupie rówieśniczej.

3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie

Dziecko:

3.1 nazywa etapy edukacji (bez konieczności zachowania kolejności chronologicznej);

3.2 nazywa czynności, których lubi się uczyć.

4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych

Dziecko:
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4.1 opowiada, kim chciałoby zostać;

4.2 na miarę swoich możliwości planuje własne działania lub działania grupy

rówieśniczej przez wskazanie pojedynczych czynności i zadań niezbędnych do realizacji

celu;

4.3 podejmuje próby decydowania w ważnych dla niego sprawach, indywidualnie i w

ramach działań grupy rówieśniczej

● dla klas I-III

1. Poznanie siebie

Uczeń:

1.1 opisuje swoje zainteresowania i określa, w jaki sposób może je rozwijać;

1.2 prezentuje swoje zainteresowania wobec innych osób;

1.3 podaje przykłady różnorodnych zainteresowań ludzi;

1.4 podaje przykłady swoich mocnych stron w różnych obszarach;

1.5 podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i opisuje, co z nich wyniknęło dla

niego i dla innych.

2. Świat zawodów i rynek pracy

Uczeń:

2.1 odgrywa różne role zawodowe w zabawie;

2.2 podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w bliższym i dalszym otoczeniu

oraz opisuje podstawową specyfikę pracy w wybranych zawodach;

2.3 opisuje, czym jest praca, i omawia jej znaczenie w życiu człowieka na wybranych

przykładach;
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2.4 omawia znaczenie zaangażowania różnych zawodów w kształt otoczenia, w którym

funkcjonuje;

2.5 opisuje rolę zdolności i zainteresowań w wykonywaniu danego zawodu;

2.6 posługuje się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób

twórczy i niekonwencjonalny.

3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie

Uczeń:

3.1 uzasadnia potrzebę uczenia się i zdobywania nowych umiejętności;

3.2 wskazuje treści, których lubi się uczyć;

3.3 wymienia różne źródła wiedzy i podejmuje próby korzystania z nich.

4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych

Uczeń:

4.1 opowiada, kim chciałby zostać i co chciałby robić;

4.2 planuje swoje działania lub działania grupy, wskazując na podstawowe czynności i

zadania niezbędne do realizacji celu;

4.3 próbuje samodzielnie podejmować decyzje w sprawach związanych bezpośrednio z

jego osobą.

● dla klas IV-VI

1. Poznawanie własnych zasobów

Uczeń:

1.1 określa własne zainteresowania i uzdolnienia oraz kompetencje;
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1.2 wskazuje swoje mocne strony oraz możliwości ich wykorzystania w różnych

dziedzinach życia;

1.3 podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i ocenia swoje działania, formułując

wnioski na przyszłość;

1.4 prezentuje swoje zainteresowania i uzdolnienia wobec innych osób z zamiarem

zaciekawienia odbiorców.

2. Świat zawodów i rynek pracy Uczeń:

2.1 wymienia różne grupy zawodów i podaje przykłady zawodów charakterystycznych dla

poszczególnych grup, opisuje różne ścieżki ich uzyskiwania oraz podstawową specyfikę

pracy w zawodach;

2.2 opisuje, czym jest praca i jakie ma znaczenie w życiu człowieka;

2.3 podaje czynniki wpływające na wybory zawodowe;

2.4 posługuje się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób

twórczy i niekonwencjonalny;

2.5 wyjaśnia rolę pieniądza we współczesnym świecie i jego związek z pracą.

3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie

Uczeń:

3.1 wskazuje różne sposoby zdobywania wiedzy, korzystając ze znanych mu przykładów,

oraz omawia swój indywidualny sposób nauki;

3.2 wskazuje przedmioty szkolne, których lubi się uczyć;

3.3 samodzielnie dociera do informacji i korzysta z różnych źródeł wiedzy.

4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych

Uczeń:

4.1 opowiada o swoich planach edukacyjno-zawodowych;
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4.2 planuje swoje działania lub działania grupy, wskazując szczegółowe czynności i

zadania niezbędne do realizacji celu;

4.3 próbuje samodzielnie podejmować decyzje w sprawach związanych bezpośrednio lub

pośrednio z jego osobą.

● dla klas VII-VIII

1. Poznawanie własnych zasobów

Uczeń:

1.1 określa wpływ stanu zdrowia na wykonywanie zadań zawodowych;

1.2 rozpoznaje własne zasoby (zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, kompetencje,

predyspozycje zawodowe);

1.3 dokonuje syntezy przydatnych w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej

informacji o sobie wynikających z autoanalizy, ocen innych osób oraz innych źródeł;

1.4 rozpoznaje własne ograniczenia jako wyzwania w odniesieniu do planów

edukacyjno-zawodowych;

1.5 rozpoznaje swoje możliwości i ograniczenia w zakresie wykonywania zadań

zawodowych i uwzględnia je w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej;

1.6 określa aspiracje i potrzeby w zakresie własnego rozwoju i możliwe sposoby ich

realizacji;

1.7 określa własną hierarchię wartości i potrzeb.

2. Świat zawodów i rynek pracy

Uczeń:

2.1 wyszukuje i analizuje informacje na temat zawodów oraz charakteryzuje wybrane

zawody, uwzględniając kwalifikacje wyodrębnione w zawodach oraz możliwości ich

uzyskiwania;
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2.2 porównuje własne zasoby i preferencje z wymaganiami rynku pracy i oczekiwaniami

pracodawców;

2.3 wyjaśnia zjawiska i trendy zachodzące na współczesnym rynku pracy, z

uwzględnieniem regionalnego i lokalnego rynku pracy;

2.4 uzasadnia znaczenie pracy w życiu człowieka;

2.5 analizuje znaczenie i możliwości doświadczania pracy;

2.6 wskazuje wartości związane z pracą i etyką zawodową;

2.7 dokonuje autoprezentacji.

3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie

Uczeń:

3.1 analizuje oferty szkół ponadpodstawowych i szkół wyższych pod względem

możliwości dalszego kształcenia, korzystając z dostępnych źródeł informacji;

3.2 analizuje kryteria rekrutacyjne do wybranych szkół w kontekście rozpoznania

własnych zasobów;

3.3 charakteryzuje strukturę systemu edukacji formalnej oraz możliwości edukacji

pozaformalnej i nieformalnej;

3.4 określa znaczenie uczenia się przez całe życie.

4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych

Uczeń:

4.1 dokonuje wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej samodzielnie lub przy

wsparciu doradczym;

4.2 określa cele i plany edukacyjno-zawodowe, uwzględniając własne zasoby;

4.3 identyfikuje osoby i instytucje wspomagające planowanie ścieżki

edukacyjno-zawodowej i wyjaśnia, w jakich sytuacjach korzystać z ich pomocy;
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4.4 planuje ścieżkę edukacyjno-zawodową, uwzględniając konsekwencje podjętych

wyborów

V. Warunki i sposoby realizacji programu

Program będzie realizowany sukcesywnie:

● w oddziałach przedszkolnych w formie preorientacji zawodowej, pogadanki,

spotkania z przedstawicielami różnych zawodów, gry i zabawy zawodoznawcze

● w klasach I- III w formie preorientacji zawodowej – wycieczki , konkursy, gry,

pokazy, spotkania z przedstawicielami zawodów

● w klasach IV -VI w formie orientacji zawodowej na godzinach wychowawczych i w

ramach lekcji przedmiotowych .

● klasy VII i VIII będą uczestniczyć w obowiązkowych lekcjach z doradztwa

zawodowego, (realizacja programu doradztwa zawodowego),

Określone w programie cele przewidziane są do realizacji:

a. podczas wynikających z ramowych planów nauczania grupowych zajęć z zakresu

doradztwa zawodowego, które są prowadzone przez doradcę zawodowego
1
;

b. podczas:

� zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

� wspomagania uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie bieżącej

pracy z uczniami; prowadzonych przez doradcę zawodowego, nauczycieli i wychowawców

m.in. na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, zajęciach z

wychowawcą i innych zajęciach, a także w formie indywidualnych porad i konsultacji

prowadzonych przez doradcę zawodowego (lub innych specjalistów, wychowawców,

nauczycieli)
2
;

2 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2017 poz. 1591).

1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planach nauczania dla
publicznych szkół (Dz.U. 2017 poz. 703).
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c. podczas innych działań związanych z doradztwem zawodowym realizowanych w szkole

lub poza nią (np. minitargi edukacyjne, dni otwarte w szkołach ponadpodstawowych).

d. podczas indywidualnego kontaktu uczniów i rodziców z doradcą zawodowym

(zatrudnionym w szkole, w instytucjach wspierających) i innymi specjalistami

wspomagającymi proces podejmowania decyzji (psycholog, pedagog, lekarz medycyny

pracy itp.). W kontaktach będą uwzględnione także aspekty środowiskowe, rodzinne,

socjalne, zdrowotne, kulturowe.

e. poprzez współpracę z rodzicami w zakresie wspomagania ucznia w podejmowaniu

właściwych decyzji edukacyjno-zawodowych. Włączaniu rodziców w działania szkoły

poprzez angażowanie ich do różnych form działań doradczych, np.

• organizacji wizyt w zakładach pracy,

• spotkań z rodzicem opowiadających o danym zawodzie/ścieżce kariery zawodowej,

• angażowaniu rodziców w tworzenie portfolio przez ucznia.

Zaangażowanie w tego typu działania powinny dawać rodzicom możliwość wykorzystania

własnych doświadczeń i kompetencji zawodowych oraz osobistą satysfakcję.

Działania realizowane w ramach doradztwa zawodowego wspierają eliminowanie

stereotypów dotyczących ról społecznych i zawodowych.

VI. Metody pracy

konsultacje i porady indywidualne,

diagnoza zainteresowań, mocnych stron,

burza mózgów, dyskusja, pogadanki,

metody testowe, np. ankiety,

metoda dramy: inscenizacje i odgrywanie ról,

metody audiowizualne: filmy, prezentacje multimedialne,

treningi umiejętności społecznych,

gry symulacyjne i zabawy,

zajęcia plastyczne.
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VII. Osoby realizujące program doradztwa zawodowego

✔ Dyrektor szkoły - odpowiedzialny za realizację działań doradztwa zawodowego,

wspiera kontakty pomiędzy uczestnikami procesu orientacji zawodowej oraz doradztwa

zawodowego w szkole, a instytucjami zewnętrznymi

✔ Doradca zawodowy – realizacja scenariuszy z doradztwa zawodowego, indywidualne

rozmowy z uczniami i rodzicami, pomoc w rozpoznawaniu predyspozycji uczniów,

przedstawianie aktualnych informacji z rynku pracy i rynku edukacyjnego, pomoc w

trafnym wyborze dalszej drogi zawodowej, współpracuje ze specjalistami z poradni

psychologiczno-pedagogicznych, instytucjami działającymi na rynku pracy i

partnerami z otoczenia społeczno-gospodarczego w celu realizacji działań z zakresu

doradztwa zawodowego,

✔ Pedagog, Psycholog - określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i

uzdolnienia uczniów; włączają treści z zakresu orientacji zawodowej i zawodowego w

prowadzone przez siebie zajęcia dla uczniów; współpracują z wychowawcami klas w

ramach realizowania działań z zakresu orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego

dla uczniów; włączają się w proces podejmowania przez uczniów decyzji

edukacyjnych i zawodowych (informacje dotyczące ucznia wynikające z pracy

specjalisty)

✔ Wychowawcy - określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i

uzdolnienia uczniów; eksponują w trakcie bieżącej pracy z uczniami związki

realizowanych treści nauczania z treściami programowymi orientacji zawodowej i

doradztwa zawodowego; włączają do swoich planów wychowawczych zagadnienia z

zakresu orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego; realizują tematy związane z

orientacją zawodową i doradztwem zawodowym na godzinach wychowawczych;

wskazują uczniom dzieci; współpracują z doradcą zawodowym oraz innymi

nauczycielami i specjalistami specjalistów, którzy mogą udzielać wsparcia w

planowaniu kariery zawodowej; współpracują z rodzicami w zakresie planowania

ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej ich w zakresie realizacji działań związanych z

doradztwem zawodowym.

✔ Nauczyciel informatyki – programy komputerowe z doradztwa zawodowego,

logowanie się na stronę do naboru do szkół ponadpodstawowych.

✔ Pozostali nauczyciele uczący różnych przedmiotów - korelacja

międzyprzedmiotowa, (podstawa programowa). Analiza programów nauczania
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poszczególnych przedmiotów pozwala także włączyć nauczycieli w omawianie

zagadnień z poradnictwa zawodowego. Podział zadań wg. kompetencji, wiedzy,

doświadczenia i umiejętności w zakresie doradztwa zawodowego. Koncepcja edukacji

poprzez przedmiotowej, treści z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego

integrowane są z treściami realizowanymi w ramach innych przedmiotów.

✔ Pielęgniarka szkolna - organizuje dla uczniów spotkania dotyczące dbania o zdrowie

i bezpieczeństwo oraz kształtowania właściwych nawyków – adekwatnych do

zawodów wybieranych przez uczniów , pogadanki o przeciwwskazaniach do

wykonywania zawodów

VIII. Podmioty z którymi szkoła współpracuje

✔ Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie

✔ MGOK w Strumieniu

✔ Świetlica Środowiskowa w Pruchnej,

✔ Szkoły Ponadpodstawowe w Cieszynie, Pawłowicach i innych miejscowościach

IX. Przewidywane rezultaty

Uczniowie:

nabywają kompetencje niezbędne do rozpoznawania własnych predyspozycji

zawodowych,

potrafią dokonać samooceny, określając swoje mocne strony i zainteresowania, a

także uzdolnienia i kompetencje i własne zasoby,

poznają, czym jest rynek pracy i świat zawodów, wymieniają różne grupy zawodów

i podają czynniki wpływające na wybory zawodowe, a także wyjaśniają trendy zachodzące

na współczesnym rynku pracy i potrafią dokonać autoprezentacji,

poznają zasady rekrutacji do poszczególnych szkół ponadpodstawowych,

uzasadniają potrzebę uczenia się przez całe życie, wskazują sposoby zdobywania

wiedzy oraz określają strukturę systemu edukacji formalnej oraz możliwości edukacji

pozaformalnej i nieformalnej,
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określają, kim chcieliby zostać, opowiadają o swoich planach

edukacyjno-zawodowych oraz identyfikują osoby i instytucje wspomagające planowanie

ścieżki edukacyjno-zawodowej.

X. Realizacja na poszczególnych przedmiotach

Język polski: Uczeń potrafi napisać list motywacyjny i CV, podanie, charakteryzuje się

odpowiednim zasobem środków językowych, zna komunikację niewerbalną.

Język obcy: Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych

umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących

tematów: praca (np. popularne zawody i związane z nimi czynności i obowiązki, miejsce

pracy, wybór zawodu).

Matematyka: Uczeń potrafi porządkować i gromadzić dane, odczytywać i interpretować

dane.

Wiedza o społeczeństwie: Uczeń charakteryzuje oczekiwane kompetencje wybranych

kategorii społeczno-zawodowych i ich miejsce na rynku pracy, planuje dalszą edukację,

uwzględniając własne zainteresowania, zdolności i umiejętności oraz rady innych osób i

sytuację na rynku pracy, wycieczki edukacyjne do urzędu gminy, miasta, lekcje

organizowane we współpracy z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi lub

instytucjami oferującymi usługi poradnictwa zawodowego oraz organizacjami

pozarządowymi.

Informatyka: umiejętności nabyte podczas programowania staną się przydatne na

zajęciach z innych przedmiotów, jak i później w różnych zawodach, niekoniecznie

informatycznych.

Przyroda: uczeń zna znaczenie odpoczynku w życiu człowieka, odpowiednich warunków

do pracy, organizowania pracy własnej.

Technika: uczeń wyrabia prawidłowe nawyki zachowań, które są niezbędne w dorosłym

życiu zawodowym, ujawnia swoje predyspozycje, zainteresowania techniczne i zawodowe,

odkrywa talenty i pasje techniczne.
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Wychowanie fizyczne: Uczeń opracowuje rozkład dnia, uwzględniając proporcje między

pracą a wypoczynkiem, wysiłkiem umysłowym a fizycznym, rozumiejąc rolę wypoczynku

w efektywnym wykonywaniu pracy zawodowej.

Wychowanie do życia w rodzinie: pomoc w rozpoznawaniu i rozwijaniu zdolności w

odkrywaniu możliwych dróg realizacji osobowej i zawodowej wychowanka,

przygotowywanie do odpowiedzialnego pełnienia zadań na każdej z nich.

XI. Ewaluacja programu

Ewaluacja programu będzie planowana i realizowana w ramach Wewnątrzszkolnego

Systemu Doradztwa Zawodowego. Efektem ewaluacji jest doskonalenie programu

służące dostosowaniu go do potrzeb i możliwości uczniów, potrzeb szkoły czy lokalnego

rynku pracy. Realizacja programu jest na bieżąco monitorowana.

Techniki analizy jakościowej programu to:

• analiza dokumentacji (dzienniki – tematy zajęć),

• analiza wytworów uczniów,

• metaplan,

• obserwacja poziomu zaangażowania i motywacji, zachowań uczniów,

• rozmowa doradcza z uczniem.

Opracowała Sylwia Kajstura na podstawie materiałów opracowanych przez ORE.
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