Doradztwo zawodowe

Od 1 września 2017 roku w klasach VII i VIII szkoły podstawowej wprowadzono
obowiązek realizacji zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, który w ustawie Prawo
oświatowe wskazano jako jedną z form działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły
(art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo oświatowe).

Doradztwo zawodowe ma na celu:
 uświadomienie młodzieży, że wybór zawodu nie jest jednorazowym aktem
decyzyjnym, ale opiera się na wieloletnim procesie rozwoju,
 pomoc w sprecyzowaniu zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji
zawodowych,
 dostarczanie informacji na temat zawodów i rynku pracy,
 współpracę z instytucjami, które mogą pomóc uczniom w realizacji ich
celów zawodowych (poradnia psychologiczno – pedagogiczna, urząd
pracy, centrum kariery, zakłady pracy).

Działania w zakresie doradztwa zawodowego zaplanowane są na rok szkolny
w wymiarze 10 godzin i obejmują nastepujące zagadnienia:
 poznanie siebie, analiza mocnych i słabych stron,
 diagnoza zainteresowań i preferencji zawodowych,
 przełamywanie barier emocjonalnych,
 rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości i szacunku dla samego
siebie,
 wzbudzenie obowiązku systematycznej pracy (nauki),
 rozwijanie umiejętności pracy w zespole,
 pomoc w planowaniu kariery zawodowej,
 poznanie możliwych form edukacji ponadgimnazjalnej i zatrudnienia,
 nabycie umiejętności przygotowania i pisania dokumentów aplikacyjnych
i prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej,
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Działania w zakresie współpracy z nauczycielami:
 uzyskanie pomocy w pracy wychowawczej,
 wytyczenie priorytetów dotyczących działań z zakresu doradztwa
zawodowego,
 rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych uczniów i ich oczekiwań w tym
zakresie wobec szkoły,
 udzielanie pomocy w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu.

Działania w zakresie współpracy z rodzicami:


pomoc rodzicom w nawiązaniu poprawnych relacji z dzieckiem,



przekazywanie informacji na temat form wspierania dzieci w ich dalszej
edukacji,



przedstawianie aktualnej oferty edukacyjnej,



aktywizowanie rodziców do pracy na rzecz społeczności szkolnej –
spotkania zawodoznawcze,
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Przewidziane efekty działania w zakresie doradztwa:

 kształtowanie aktywności zawodowej młodzieży,
 pomoc rodzinie w kszałtowaniu określonych postaw i zachowań
związanych z planowaniem kariery zawodowej ich dzieci,
 dostęp do informacji zawodowej dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców,
 świadome, trafne decyzje edukacyjne i zawodowe młodzieży,
 mniej niepowodzeń szkolnych, zniechęcenia, rezygnacji, porzucenia
szkoły (a potem pracy) jako konsekwencji niewłaściwych wyborów.

Zajęcia z doradztwa zawodowego w szkole prowadzi p. Jolanta Kaczmarek.

