V. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA
ZAWODOWEGO DLA RÓŻNYCH POZIOMÓW
KSZTAŁCENIA

1. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego dla Technikum
Zawodowego
-Zadania Rady Pedagogicznej
• Utworzenie i zapewnienie ciągłości działania wewnątrzszkolnego
systemu doradztwa.
• Współpraca przy realizacji działań z zakresu przygotowania uczniów
do wyboru drogi zawodowej i roli pracownika zawartych w programie
WSDZ.

-Praca z uczniami
Moduł I Samopoznanie – realizowany w klasie I
1. Zajęcia integracyjne, promocja Szkolnego Ośrodka Doradztwa
Zawodowego.
2. Uczenie się podstawą zdobywania wiedzy.(90 min).
3. Komunikacja interpersonalna. (90 min).
4. Samopoznanie: mocne i słabe strony, zainteresowania, zdolności,
wartości, cechy osobowości.
Moduł II Rynek pracy – realizowany w klasie II
1. Informacja zawodowa.

2. Charakterystyka rynku pracy, zawody przyszłości (kształcenie).

Moduł III Warsztat edukacyjny – realizowany w klasie III
1. Planowanie ścieżki kariery zawodowej. Preferencje zawodowe.(90 min).
2. Praca i kształcenie w UE.
Moduł IV Aktywne poszukiwanie pracy – realizowany w klasie IV
1. Planowanie ścieżki edukacyjnej.
2. Aktywne metody poszukiwania pracy. Sporządzanie dokumentów
aplikacyjnych.
3. Rozmowa kwalifikacyjna. Autoprezentacja.
4. Samozatrudnienie jako jeden ze sposobów na aktywizację zawodową.
5. Radzenie sobie w sytuacjach trudnych (stres, bezrobocie, problemy
zdrowotne).

-Praca z rodzicami

Klasa I
• Prezentacja założeń szkolnej pracy informacyjno – doradczej na rzecz
uczniów.

Klasa II
• Włączanie rodziców, jako przedstawicieli różnych zawodów, do
działań informacyjnych szkoły, przykłady różnych karier.

• Zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców – wspomaganie rodziców w
procesie podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych przez
ich dzieci.

Klasa III
• Włączanie rodziców, jako przedstawicieli różnych zawodów, do
działań informacyjnych szkoły, przykłady różnych karier.
Klasa IV
• Przedstawienie aktualnej i pełnej oferty edukacyjnej.
• Indywidualna praca z rodzicami uczniów, którzy mają problemy:
zdrowotne, emocjonalne, decyzyjne, intelektualne, rodzinne itp.
Na poziomie każdej klasy: włączanie uczniów, w szczególności we
współpracy
z nauczycielami informatyki, bibliotekarzem do działań związanych z
tworzeniem bazy informacyjnej.

2.Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego dla klas Zasadniczej
Szkoły
Zawodowej

- Zadania Rady Pedagogicznej
• Utworzenie i zapewnienie ciągłości działania wewnątrzszkolnego
systemu doradztwa
• Realizacja działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi
zawodowej i roli pracownika zawartych w programie WSDZ

-Praca z uczniami
Moduł I Samopoznanie – realizowany w klasie I
1. Zajęcia integracyjne, promocja Szkolnego Ośrodka Doradztwa
Zawodowego.
2. Komunikacja interpersonalna. (90 min).
3. Samopoznanie: mocne i słabe strony, zainteresowania, zdolności,
wartości, cechy osobowości.
Moduł II Rynek pracy – realizowany w klasie II
1. Informacja zawodowa.
2. Charakterystyka rynku pracy, zawody przyszłości, oferta edukacyjna.
3. Planowanie ścieżki kariery zawodowej. Preferencje zawodowe.
Moduł III Aktywne poszukiwanie pracy – realizowany w klasie III
1. Aktywne metody poszukiwania pracy.
2. Sporządzanie dokumentów aplikacyjnych.
3. Rozmowa kwalifikacyjna. Autoprezentacja.
4. Samozatrudnienie jako jeden ze sposobów na aktywizację zawodową.

-Praca z rodzicami
Klasa I
• Prezentacja założeń szkolnej pracy informacyjno – doradczej na rzecz
uczniów.

Klasa II
• Przedstawienie aktualnej i pełnej oferty edukacyjnej dla absolwentów
szkoły: technika, licea uzupełniające i szkolenia kursowe.
Klasa III
• Przedstawienie możliwości zatrudnienia na lokalnym rynku pracy.
•

Indywidualna praca z rodzicami uczniów, którzy mają problemy –
zdrowotne, emocjonalne, decyzyjne, intelektualne, rodzinne itp.

