Program realizacji
zajęć z zakresu doradztwa zawodowego
w klasie VII i VIII szkoły podstawowej
w Roku Szkolnym 2018/2019

mgr Faustyna Pierchała

PODSTAWY PRAWNE
Podstawowe akty prawne regulujące funkcjonowanie Wewnątrzszkolnego
Systemu
Doradztwa Zawodowego:
• Ustawa z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1675)
• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr
256, poz. 2572 z późn. zm.)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r.
w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno
pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.
U. Nr 228, poz. 1487)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w
sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych
szkół (Dz. U. z 2001 nr 61, poz. 624 z późn. zm.)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2002 r. w
sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z
2002 r. nr 15, poz. 142 z późn. zm.)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 17 listopada
2010 r.
w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni
psychologiczno-pedagogicznych,
w
tym
publicznych
poradni
specjalistycznych (Dz. U. z dnia 2 grudnia 2010 r.) Na podstawie art. 71
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z
2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego
2004 r.
w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do
publicznych przedszkoli, szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół
do innych. Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z późn. zm.)

Cele programu
Celem doradztwa zawodowego w szkole podstawowej jest przygotowanie uczniów do
odpowiedzialnego planowania kariery i podejmowania, przy wsparciu doradczym, decyzji

edukacyjnych i zawodowych, uwzgledniających znajomość własnych zasobów oraz
informacje na temat rynku pracy i systemu edukacji.
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W obszarze POZNANIE SIEBIE uczeń:
•

określa wpływ stanu zdrowia na wykonywanie zadań zawodowych;

•

rozpoznaje własne zasoby (zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, kompetencje,
predyspozycje zawodowe);

•

dokonuje syntezy przydatnych w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej
informacji o sobie wynikających z autoanalizy, ocen innych osób oraz innych źródeł;

•

rozpoznaje własne ograniczenia jako wyzwania w odniesieniu do planów edukacyjnozawodowych;

•

rozpoznaje swoje możliwości i ograniczenia w zakresie wykonywania zadań
zawodowych i uwzględnia je w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej;

•

określa aspiracje i potrzeby w zakresie własnego rozwoju i możliwe sposoby ich
realizacji;

•

określa własną hierarchię wartości i potrzeb.

•

rozpoznaje swoje zasoby (zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, kompetencje,
predyspozycje zawodowe);

•

charakteryzuje wartości z uwzględnieniem wartości pracy;

•

określa aspiracje i potrzeby związane z własnym rozwojem i możliwe sposoby ich
realizacji.

W obszarze ŚWIAT ZAWODÓW I RYNEK PRACY uczeń:
•

wyszukuje i analizuje informacje na temat zawodów oraz charakteryzuje wybrane
zawody, uwzględniając kwalifikacje wyodrębnione w zawodach oraz możliwości ich
uzyskiwania;

•

porównuje własne zasoby i preferencje z wymaganiami rynku pracy i oczekiwaniami
pracodawców;

•

wyjaśnia zjawiska i trendy zachodzące na współczesnym rynku pracy, z
uwzględnieniem regionalnego i lokalnego rynku pracy;

•

uzasadnia znaczenie pracy w życiu człowieka;

•

analizuje znaczenie i możliwości doświadczania pracy;

•

wskazuje wartości związane z pracą i etyką zawodową;

•

dokonuje autoprezentacji.
W obszarze RYNEK EDUKACYJNY I UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE uczeń:

•

analizuje oferty szkół ponadpodstawowych i szkół wyższych pod względem
możliwości dalszego kształcenia, korzystając z dostępnych źródeł informacji;

•

analizuje kryteria rekrutacyjne do wybranych szkół w kontekście rozpoznania
własnych zasobów;

•

charakteryzuje strukturę systemu edukacji formalnej oraz możliwości edukacji
pozaformalnej i nieformalnej;

•

określa znaczenie uczenia się przez całe życie.

W obszarze PLANOWANIE WŁASNEGO ROZWOJU I PODEJMOWANIE DECYZJI
EDUKACYJNO-ZAWODOWYCH uczeń:
•

dokonuje wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej samodzielnie lub przy
wsparciu doradczym;

•

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

•

identyfikuje osoby i instytucje wspomagające planowanie ścieżki edukacyjnozawodowej i wyjaśnia, w jakich sytuacjach korzystać z ich pomocy;

•

planuje ścieżkę edukacyjno-zawodową, uwzględniając konsekwencje podjętych
wyborów.

Metody i formy realizacji działań
W scenariuszach zastosowano aktywne metody nauczania. Pozwalają one uczniom na
rozważanie, wyciąganie wniosków, rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i współpracę w
grupie. Popełnianie błędów oraz ich poprawianie w oparciu o szczegółową analizę stanowi
istotną część procesu edukacyjnego. analiza przypadku,
•

ankieta,

•

autoprezentacja,

•

burza mózgów,

•

ćwiczenia grupowe,

•

debata „za i przeciw”,

•

dyskusja problemowa,

•

kolaż,

•

kwestionariusz,

•

lekcja odwrócona,

•

mini-wykład,

•

ocena pracy grupowej,

•

plakat,

•

rozwiązywanie problemów,

•

skojarzenia,

•

wirujące plakaty,

•

odwrócony cel.

Opis zakładanych efektów kształcenia
W zakresie wiedzy uczeń:
•

posługuje się pojęciami związanymi z tematyką rynku pracy, kwalifikacji

zawodowych;
•

identyfikuje swoje możliwości psychofizyczne i predyspozycje zawodowe;

•

wyjaśnia zależności pomiędzy zainteresowaniami a wyborem zawodu;

•

wymienia

umiejętności

niezbędne

do

prawidłowego

funkcjonowania

w różnych rolach zawodowych i społecznych.
W zakresie umiejętności uczeń:
•

rozwija swoje zainteresowania;

•

wykorzystuje wiedzę teoretyczną z zakresu doradztwa zawodowego, aby

trafnie określić swe predyspozycje, zdolności, umiejętności;
•

samodzielnie lub z pomocą doradcy planuje dalszą ścieżkę rozwoju

edukacyjno--zawodowego.
W zakresie kompetencji społecznych uczeń:
•

skutecznie współpracuje z kolegami w zespole;

•

przyjmuje twórczą i refleksyjną postawę wobec przekonań oraz sposobu

postępowania innych ludzi;
•

rozwiązuje konflikty powstające podczas pracy zespołowej.

Tematy zajęć w klasie VII
Jeden temat zajęć obejmuje jedną jednostkę lekcyjną, tj. 45 minut.

Bloki

Temat zajęć

zawodowe

edukacyjno-

na realizację

1. Wszyscy jesteśmy zdolni!

45 minut

2. Praca w grupie jako przykład kompetencji

45 minut

kluczowej.

pracy

Rynek

Informacje

Samopoznanie

tematyczne

Czas przeznaczony

3. Umiejętności a zawód.

45 minut

4. Moje umiejętności.

45 minut

5. Czym się interesuję?

45 minut

6. Jak zaplanować przyszłość edukacyjno-

45 minut

zawodową?
7. Moja przyszłość edukacyjno-zawodowa.

45 minut

8. Zawody w moim najbliższym otoczeniu.

45 minut

9. Od elektryka do kierownika.

45 minut

10. Kompetencje na rynku pracy.

45 minut

Tematy zajęć w klasie VIII
Jeden temat zajęć obejmuje jedną jednostkę lekcyjną, tj. 45 minut.

Bloki

Temat zajęć

tematyczne

Samopoznanie

1. Tęcza upodobań
2. Moje mocne i słabsze strony

Czas przeznaczony
na realizację
45 minut
45 minut

3. Ograniczenia czy możliwości?
4. Autoprezentacja, czyli sztuka

45 minut

przedstawiania siebie.

zawodowe

edukacyjno-

Informacje

5. Wolontariat jako forma rozwoju

45 minut

zawodowego
6. Informacje w zasięgu ręki, czyli poznaję

45 minut

ofertę szkół ponadpodstawowych

pracy

Rynek

7. Marzenia do spełnienia
8. Nowe zawody na rynku pracy.

45 minut

9.Moje zasoby a oczekiwania pracodawców

45 minut

10.Kim być?-wybór zawodu, wybór szkoły

45 minut

Harmonogram zajęć
Temat zajęć
Przedszkole

Termin realizacji

1. Urządzamy Kącik Zainteresowań.

Październik

2. Mojeżycie to pasja.

Listopad

3. Dzień inny niż wszystkie: „Co tu

Grudzień

robić? W co się bawić?

Klasy I-III

4. Zobacz jak wygląda świat!

Styczeń

5. Praca dla innych.

Luty

6. Przewodnik po zawodach.

Marzec

7. W zagadce ukryty jest zawód.

Kwiecień

8. U źródeł wiedzy!

Maj

1. Lubię to. Każdy ma swoje

Październik

zainteresowania.
2. Gala telentów.

Listopad

3. Znani ludzie.

Grudzień

4. Sprawne ręce mogą więcej, czyli jak

Styczeń

zrobić coś z niczego.
5. Słodka matematyka.

Luty

6. Poznajemy zawodyludzi których

Marzec

spotkaliśmy w…

Klasy IV-VI

7. Po co się uczę?

Kwiecień

8. Moja mama wszystko potrafi.

Maj

1. Moc jest ze mną – ja też jestem

Październik

Supermanem.
2. Kucharz, kelner dwa bratanki, czyli o

Listopad

podobieństwie zawodów.
3. Po co mi ta praca?

Grudzień

4. Kiedy zaczynamy się uczyć i kiedy

Styczeń

kończymy?
5. Jak uczyć się szybciej i efektywniej -

Luty

mój indywidualny styl uczenia się.
6. Przedmioty, które lubię - jako

Marzec

drogowskazy zawodowe.
7. I ty możesz zostać MacGyverem.

Kwiecień

8. Kolorowa podróż po świecie

Maj

edukacji.

