Lekcja z dnia 28.05.2020 r.: DORADCA ZAWODOWY – kto to taki?
Cel : Identyfikowanie osób i instytucji wspomagających planowanie kariery
i wyjaśnianie, w jakich sytuacjach korzystać z ich pomocy.

Legenda:
(* S) – sprawdź w słowniczku pod dana lekcją
Kolorem zielonym- są zaznaczone wypowiedzi lektora (nauczyciela).
Kolorem granatowym- są zaznaczone treści do przyswojenia( dla ucznia).
Kolorem pomarańczowym – są zaznaczone treści dla zainteresowanych.
Kolorem czerwonym – są przedstawione przykładowe pytania, które mogą pojawić się na
teście ewaluacyjnym (podczas ostatniej lekcji).
===================================================================
Na dzisiejszym spotkaniu :
• powiemy o osobie szkolnego doradcy zawodowego;
• wyjaśnimy, na czym polega jego rola w szkole;
• wskażemy, gdzie i w jakiej formie świadczona jest pomoc doradcza;
• rozpoznamy własne oczekiwania wobec doradcy;
• wymienimy korzyści z realizacji doradztwa zawodowego w szkole.
1. Pojęcie doradztwa zawodowego(*S):
Doradztwo zawodowe- to uporządkowane i zaplanowane działania mające na celu
wspieranie uczniów klas I-III, IV-VI oraz VII –VIII szkoły podstawowej i szkół
ponadpodstawowych w procesie świadomego i samodzielnego podejmowania decyzji
edukacyjnych i zawodowych.
2. Na czy polega doradztwo zawodowe w naszej szkolne- tj. gdzie i jakiej formie
jest prowadzone ?.
>Doradztwo zawodowe i jego oferta jest realizowana w szkole zgodnie z założeniami
przyjętego w danym roku szkolnym Wewnątrzszkolnego Systemy Doradztwa Zawodowego
(WSDZ ). (*S):
>W naszej szkole miejsce pracy doradcy zawodowego znajduje się w budynku B w sali 33.
Przybyli tutaj uczniowie ,nauczyciele czy rodzice mogą korzystać z dostępnych w tym
miejscu zasobów tj. dostępnych programów i scenariuszy zajęć oraz indywidualnych
konsultacji doradczo- zawodowych i edukacyjnych.
>Formą realizacji doradztwa zawodowego w szkole są :(np. na zajęciach z doradztwa
zawodowego, na lekcjach wychowawczych, lekcjach przedmiotowych, w ramach zastępstw
za nieobecnych nauczycieli oraz spotkań indywidualnych)oraz w Projekcie (SPInKa) Szkolny
Punkt Informacji i Kariery.( Uwaga: Obecnie z uwagi na sytuacje epidemiologiczną w kraju
zajęcia i konsultacje z doradztwa zawodowego odbywają się w formie Zdalnego Nauczania
na Platformie Microsoft Teams)

>Doradztwo zawodowe realizują wszyscy: tj:
• nauczyciele i wychowawcy;
• specjaliści (doradcy zawodowi, pedagodzy, psychologowie);
• bibliotekarze;
• rodzice.
3. Przykładowe działania szkoły z zakresu doradztwa zawodowego np.:
> zajęcia z doradcą zawodowym i wychowawcą (grupowe i indywidualne),
> wycieczki do zakładów pracy, udział w dniach otwartych szkół ponadpodstawowych,
festiwalach zawodów, targach edukacyjnych, projektach edukacyjnych etc.
Celem tych działań jest pobudzenie refleksji uczniów na temat wymaganych
kompetencji przez pracodawców oraz ich kształtowanie.
>Działania szkoły ujęte są w Wewnątrzszkolnym Systemie Doradztwa Zawodowego
(WSDZ), gdzie zawarto wszelkie kwestie dotyczące doradztwa zawodowego w danej szkole
(osoby odpowiedzialne za realizację, rodzaj zajęć, dostępne narzędzia, cele, zadania itd.
Widzimy więc ,że szkoła w zakresie doradztwa zawodowego może również
organizować zajęcia i wycieczki dla uczniów,. Są to działania bardzo istotne z punktu
widzenia praktycznego. W bliższej bowiem i dalszej perspektywie rozwijają one u Was
kompetencje dla przyszłości edukacyjno-zawodowej np. społeczne. Dlatego tak
potrzebne jest wsparcie jakie otrzymacie od waszych rodziców i nauczycieli,
wychowawców – choćby przez zachęcanie Was do uczestniczenia w działaniach
szkoły np. w Szkolnym Samorządzie cz Wolontariacie.
4. Jakie korzyści płyną z realizacji doradztwa zawodowego w szkole dla ucznia?:
• zapoznanie z zawodami i typami szkół ponadpodstawowych;
• zapobieganie niepowodzeniom szkolnym, porzucaniu szkoły, a potem pracy jako
konsekwencjom niewłaściwych wyborów;
• uświadomienie konieczności i możliwości zmian w planowanej karierze zawodowej;
• przygotowanie do wkraczania i poruszania się po rynku pracy;
• wzmocnienie samoświadomości ucznia (wiedzy o sobie), motywacji i samooceny;
• kształtowanie postaw proaktywnych, uniwersalnych i rozwijanie umiejętności
wymaganych na rynku pracy.
W tym miejsce zastanów się , które z podanych korzyści zaobserwowałaś/łeś już
u siebie?
5. Rola doradcy zawodowego doradcy zawodowego, z jakimi problemami i w jakim
celu mogą się do niego zwrócić?.
Ważne jest , aby podkreślić iż rolą doradcy zawodowego nie jest podejmowanie decyzji za
uczniów bądź przekazywanie gotowych rozwiązań w postaci „recepty na sukces”.
Ostateczna decyzja o wyborze szkoły i zawodu należy do ucznia i jego rodziców.
Pomoc doradcy zawodowego opieraja się na 3 głównych obszarach aktywizacji
Twoich działań tj.:
1.Poznawanie własnych zasobów, m.in.:
 rozpoznanie własnych zasobów (zainteresowań, zdolności, uzdolnień,
kompetencji, predyspozycji zawodowych oraz stanu zdrowia);
 określenie aspiracji i potrzeb w zakresie własnego rozwoju
i możliwych sposobów ich realizacji;

 rozpoznanie własnych ograniczeń jako wyzwań w odniesieniu do planów
edukacyjno-zawodowych.

Zobacz również:> Gdzie jeszcze możesz znaleźć pomoc w zakresie doradztwa
zawodowego?: https://doradztwo.ore.edu.pl/gdzie-znajde-pomoc/
Schemat przedstawia placówki i instytucje które prowadzą usługi z zakresu doradztwa
edukacyjno-zawodowego
======================================================================
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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.
celowe, uporządkowane i wzajemnie powiązane działania związane z doradztwem
zawodowym podejmowane przez dana szkołą lub placówką, zaplanowane na cały cykl
kształcenia.
ogół zaplanowanych i systematycznych działań podejmowanych przez przedszkole,
szkołą lub placówką, 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
bieżącej pracy z uczniami, działania skierowane
do rodziców i nauczycieli, współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
Działania doradztwa zawodowego te realizowane są w:
• przedszkolach ;
• klasach I – VI szkoły podstawowej ;
• klasach VII i VIII szkoły podstawowej oraz szkołach ponadpodstawowych
i placówkach .
Zajęcia grupowe (lekcyjne) 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. oraz - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego. (Dz.U. 2019 poz. 32
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