Program realizacji
Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego
rok szkolny 2018/2019
W programie uwzględniono cztery obszary celów szczegółowych, które wyznaczają treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego:

I.

Poznawanie siebie i własnych zasobów.

II.

Świat zawodów i rynek pracy.

III.

Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie.

IV.

Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych.

l.p.
1

2

Przedsięwzięcie
Zapoznanie Rady
Pedagogicznej z programem
szkolnego doradztwa
zawodowego
Zapoznanie rodziców z
programem szkolnego
doradztwa zawodowego

Forma

Termin realizacji

prelekcja

wrzesień

Informacja na
spotkaniu z
rodzicami

wrzesień/
październik

Realizator

Uczestnicy

doradca
zawodowy

Rada Pedagogiczna

doradca
zawodowy,
pedagog szkolny

rodzice

Uwagi
Treść programu
umieszczona na
szkolnej stronie
internetowej
Treść programu
umieszczona na
szkolnej stronie
internetowej

Zadania obszaru I – Poznanie samego siebie i własnych zasobów
l.p.
1

Przedsięwzięcie
Zajęcia integracyjne

Forma
Praca w grupach

Termin realizacji
Cały rok szkolny

Poznaj samego siebie

pogadanka

cały rok szkolny

Wychowawca/doradca
zawodowy/
psycholog/pedagog

Umożliwienie
prezentacji swoich
zainteresowań, pasji,
talentów

organizowanie
konkursów i wystaw
prac konkursowych

cały rok szkolny

Wychowawcy/Nauczyciele
przedmiotów

Rozwijanie uzdolnień

przygotowanie
reprezentantów do
konkursów
zewnętrznych

zgodnie z
harmonogramem
konkursowym

Wychowawca/nauczyciele
przedmiotów

2

Realizator
Wychowawcy klas/ Pedagog
szkolny/psycholog szkolny

Uczestnicy
Grupy
przedszkolne/
Uczniowie
wszystkich klas
Grupy
przedszkolne/
uczniowie klas
I-VIII

3

4

5

6

Samopoznanie i
określanie
predyspozycji
edukacyjno –
zawodowych
Udzielanie
indywidualnych porad
przez doradcę,
pedagoga i
wychowawcę w
zakresie orientacji
zawodowej uczniów

Grupy
przedszkolne/
uczniowie SP

zainteresowani
uczniowie klas
I-VIII
Uczniowie klas
VII-VIII

Testy predyspo-zycji
zawodo-wych

I półocze

Konsultacje/Rozmowy
indywidualne z
rodzicami i uczniami

II semestr
(kwiecień –
czerwiec 2019)

doradca zawodowy

Doradca Zawodowy/
Pedagog Szkolny/psycholog/
Wychowawcy klas

Zainteresowani
rodzice i
uczniowie klas
VII i VIII

Uwagi

l.p.
1

Przedsięwzięcie

Poznajemy zawody

2

3
4
5
6
7

System kształcenia
ponadpodstawowegopoznajemy oferty szkół
w regionie

Zadania obszaru II – Świat zawodów i rynek pracy
Forma
Termin realizacji
Realizator
Pogadanki, filmy
Wychowawcy grup
zawodoznawcze,
przedszkolnych/
spotkania z
wychowawcy klas/doradca
cały rok/ Festiwal
przedstawicielami
zawodowy
Zawodów-zgodnie
różnych zawodów,
z harmonogramem
uczestnictwo w
organizatora
„Festiwalu zawodów”,
wycieczki
zawodoznawcze

Uczestnicy
Grupy
przedszkolne/
Uczniowie
wszystkich klas

uczniowie klas
I-VIII

zajęcia informacyjnegrupowe,

I półrocze

Pogadanka

II półrocze

Wzory pism
urzędowych

Lekcja informatyki

Wg przyjętego
planu

Nauczyciel przedmiotu

Wg przyjętego
planu

Poznajemy zawody

Lekcja techniki

Wg przyjętego
planu

Nauczyciel przedmiotu

Wg przyjętego
planu

Nauka pisania listu
motywacyjnego i CV

Lekcja języka polskiego

Wg przyjętego
planu

Nauczyciel przedmiotu

Wg przyjętego
planu

Gazetka szkolna

II półrocze

Doradca zawodowy

uczniowie klas
VII i VIII

Zawód przeszłości i
zawód przyszłości

Świat zawodów.
Wybierz szkołę –
wybierz zawód

doradca zawodowy,

doradca zawodowy,

uczniowie klas
I-VIII

Uwagi
Włączenie
rodziców do
prezentacji
różnych
zawodów.
Wykorzystanie
podstawy
programowej

l.p.
1

Przedsięwzięcie
Efektywne i racjonalne
uczenie się

Zadania obszaru III- Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie
Forma
Termin realizacji
Realizator
wykład

październik

Wychowawcy/ nauczyciele

Uczniowie klas
I-VIII

Wychowawcy/nauczyciele

Grupy
przedszkolne/
Uczniowie
wszystkich klas

2

3

Poznaję etapy edukacji

Pogadanka

Cały rok szkolny

Analiza oferty szkół
ponadpodstawowych i
szkół wyższych

Zajęcia informacyjnegrupowe

II półrocze

Uczestnicy

Doradca zawodowy

Uwagi
Godzina
wychowawcza

Uczniowie klas
VII i VIII

Zadania obszaru IV- Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych
l.p.

Przedsięwzięcie

Forma

Termin
realizacji

1

Rodzic- pierwszy
„doradca zawodowy”

konsultacje
indywidualne

Wg potrzeb

Wybór ścieżki
kształcenia

Warsztaty/pogadanka

Marzenia i plany na
przyszłość

Warsztaty

Realizator
doradca zawodowy

Uczestnicy
rodzice uczniów
klas VIII

2

3

cały rok szkolny

I i II półrocze

wychowawcy/psycholog/doradca uczniowie klas
zawodowy
VII i VIII

Doradca zawodowy

uczniowie klas
VII i VIII

Uwagi

