Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego
w Szkole Podstawowej nr 119 w Warszawie

Program opracowała: mgr Iwona Wiśniewska

Podstawa prawna:


Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty



Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie
zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach.

Ogólne założenia wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego
System doradztwa zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę
w celu przygotowania uczniów do wyboru zawodu, poziomu i kierunku kształcenia.
Pomaga uczniom w samopoznaniu własnych predyspozycji zawodowych (osobowości,
potrzeb, uzdolnień, zainteresowań, możliwości). Obejmuje całokształt zadań związanych
z udzielaniem uczniom pomocy w planowaniu przyszłej kariery zawodowej.

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego zakłada, że:
 wybór zawodu jest procesem rozwojowym i stanowiącym sekwencję decyzji
podejmowanych na przestrzeni wielu lat życia;
 na wybór zawodu składają się: wiedza na temat siebie, wiedza na temat zawodów,
ścieżek edukacyjnych i rynku pracy;
 na wybór zawodu wpływają głównie cechy osobowościowe jednostki (temperament,
charakter,

poziom

inteligencji,

zainteresowania,

zdolności),

umiejętności,

doświadczenia, wyznawane wartości i normy, czynniki emocjonalne, zdrowotne,
rodzaj i poziom wykształcenia, wpływ rodziny , aktywność własna jednostki; 
preferencje zawodowe wywodzą się z doświadczeń dzieciństwa i rozwijają się w toku
życia człowieka;
 działania w ramach WSDZ muszą być systematyczne, zaplanowane i realizowane wg
harmonogramu pracy szkoły;
 WSDZ obejmuje indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami i nauczycielami
(Radą Pedagogiczną);
 WSDZ ma charakter planowych działań ogółu nauczycieli i koordynowany jest przez
szkolnego doradcę zawodowego, dzięki czemu wszelkie działania szkoły mają spójny
charakter.

Cele ogólne i zadania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego


Pomaganie uczniom w określeniu ich predyspozycji zawodowych



Udzielanie uczniom indywidualnych porad zawodowych na podstawie zebranych
informacji



Rozwijanie aktywności poznawczej uczniów w kierunku właściwej samooceny
swoich możliwości



Prowadzenie zajęć grupowych mających na celu lepsze samopoznanie,
kształtowanie aktywnych postaw



Stała współpraca z poradnią psychologiczno0pedagogiczną



Pomoc nauczycielom w realizacji w ramach lekcji przedmiotowych tematów
związanych z wyborem zawodu

Cele szczegółowe
Uczniowie :
 rozwijają umiejętności pracy zespołowej oraz kształtowania właściwych relacji
społecznych;
 wiedzą jak się uczyć i rozwijać swoje zainteresowania, pasje i talenty;
 posiadają informacje o zawodach z najbliższego otoczenia; ;
Nauczyciele:
 potrafią diagnozować potrzeby i zasoby uczniów;
 rozwijają talenty, zainteresowania, zdolności, predyspozycje;
 wspierają rodziców w procesie doradczym, udzielają informacji, lub kierują do
specjalistów;
 znają ścieżki edukacyjne, ofertę szkół, zasady rekrutacji;
Rodzice:
 znają swoje dziecko;
 są zaangażowani i przygotowani do pełnienia roli „doradców”;
 znają czynniki ważne przy wyborze szkoły i zawodu;
 znają ścieżki edukacyjne, ofertę szkół, zasady rekrutacji;
 wiedzą gdzie szukać pomocy dla swoich dzieci w sytuacjach trudnych;
 angażują się w pracę doradczą szkoły (np. prezentują swoje zawody, zakłady
pracy).

Formy realizacji programu doradztwa zawodowego


Zajęcia grupowe -lekcje wychowawcze i przedmiotowe.



Indywidualne porady.



Badania diagnostyczne- kwestionariusze, ankiety, testy, Badanie zapotrzebowania
na działania doradcze prowadzone w szkole.

Metody realizacji programu doradztwa zawodowego


Zajęcia warsztatowe
o Grupowe-

służące rozbudzeniu świadomości konieczności planowania

własnego rozwoju i kariery zawodowej, umożliwiające poznanie siebie
i swoich predyspozycji zawodowych.
o Warsztaty doskonalące umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej
i współdziałania w grupie, radzenie sobie ze stresem.


Mini wykłady, konsultacje, pogadanki



Spotkania z przedstawicielami zawodów



Spotkania dla rodziców



Udział w targach konkursach



Udostępnianie informacji o zawodach, szkołach



Prowadzenie kółek zainteresowań dla uczniów



Organizowanie wycieczek

Podstawowe pojęcia z zakresu orientacji i poradnictwa zawodowego
Poradnictwo

zawodowe

-

Długofalowe

i

wieloetapowe

działania

wychowawcze,

towarzyszące jednostce w trakcie jej rozwoju zawodowego. Obejmuje ono udzielanie pomocy
uczniom i dorosłym w planowaniu, tworzeniu i rozwoju kariery zawodowej, przynoszącej
jednostce satysfakcję i zawodowy sukces. (Ogólne zasady funkcjonowania poradnictwa
zawodowego w systemie urzędów pracy).
Orientacja zawodowa - Działania wychowawcze szkoły, rodziców, i innych osób, grup
i instytucji - mające na celu przygotowanie młodzieży do planowania kariery zawodowej,
których ważnym elementem jest podejmowanie kolejnych decyzji wyboru zawodu i szkoły.
(K. Lelińska)

Doradztwo zawodowe - Świadczenie pomocy w dokonywaniu kolejnych decyzji wyboru
zawodu lub pracy w formie indywidualnej porady zawodowej, poprzez analizę pola
problemowego jednostki i udzielenie jej informacji zawodowych, podawanie wskazówek,
sugestii oraz instrukcji. (K. Lelińska)
Doradca zawodowy - Osoba udzielająca pomocy, w formie grupowych i indywidualnych
porad zawodowych, młodzieży i osobom dorosłym w wyborze zawodu, kierunku kształcenia
i szkolenia, uwzględniając ich możliwości psychofizyczne i sytuację życiową a także
potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego, współpracując z rodzicami
i nauczycielami w procesie orientacji zawodowej uczniów oraz wykorzystując w tym celu
wiedzę o zawodach, znajomość psychologicznych i pedagogicznych technik, diagnozę rynku
pracy oraz techniczne środki przekazywania informacji zawodowej (Klasyfikacja Zawodów
i Specjalności)
Informacja zawodowa - Zbiory danych potrzebnych jednostce do podejmowania kolejnych
decyzji zawodowych oraz związanych z zatrudnieniem. Zakres treści, metod i kanały
przekazywanych informacji są dostosowane do etapu rozwoju zawodowego jednostki oraz
rodzajów podejmowanych decyzji ( K. Lelińska)
Informacja edukacyjna - Zbiory danych potrzebnych jednostce do podejmowania decyzji
związanych z dalszym kształceniem (G. Sołtysińska)
Tematyka zajęć:


Poznanie siebie – zainteresowania, umiejętności



Poznanie siebie – hobby, sposób spędzania wolnego czasu



Kim chcę zostać w przyszłości?



Zawody w moim najbliższym otoczeniu

Efekty wynikające z wdrożenia WSDZ w Szkole


Kształtowanie aktywności zawodowej uczniów.



Pomoc rodzinie w kształtowaniu określonych postaw i zachowań związanych
z planowaniem kariery zawodowej ich dzieci.



Dostęp do informacji zawodowej dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców.



Świadome, trafniejsze decyzje edukacyjne i zawodowe.



Mniej niepowodzeń szkolnych, zniechęcenia, porzucania szkoły a potem pracy,
jako konsekwencji niewłaściwych wyborów.

Do zadań szkolnego doradcy zawodowego należy :


systematyczne

diagnozowanie

zapotrzebowania

uczniów

na

informacje

edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery
zawodowej;


gromadzenie,

aktualizacja

i

udostępnianie

informacji

edukacyjnych

i zawodowych ;


prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz
planowaniem kształcenia kariery zawodowej;



koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę
i placówkę;



współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań
w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego;



wspieranie

nauczycieli,

wychowawców

grup

wychowawczych

i

innych

specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Przydatne adresy:


Centrum

Informacji

i

Doradztwa

Młodzieżowego

w

Pałacu

Młodzieży,

Pl. Defilad, 22 656 66 48


Poradnia

Psychologiczno

–

Pedagogiczna

nr

7,

ul.

Narbutta

22 849-99-98

Przydatne linki


Biuro Edukacji Urzędu m. st. Warszawy, www.edukacja.warszawa.pl



Informacje o szkołach, www.interklasa.pl



Przewodnik po zawodach, www.koweziu.edu.pl
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