PROGRAM REALIAZACJI WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO
w roku szkolnym 2020/2021
Działania związane z realizacją doradztwa zawodowego
Tematyka działań

Liczba oddziałów,

Metody i formy

których dotyczą

realizacji

Termin

Osoba odpowiedzialna

wrzesień

Doradca

zadania
1.

Spotkanie z Radą Pedagogiczną w

—

sprawie realizacji doradztwa

dyskusja, analiza
potrzeb

zawodowy/koordynator

zawodowego, analiza założeń programu
doradztwa zawodowego na rok szkolny
2020/2021
2.

Diagnoza potrzeb doradczych uczniów

klasy VIII

Sondaż (ankieta)

październik

zawodowy/koordynator

Dyskusja grupowa
Diagnoza planów i aspiracji

Klasy VIII

Sondaż

październik

Diagnoza planów i aspiracji

klasy VIII

Sondaż

październik

edukacyjnych i zawodowych
4.

Doradca
zawodowy/koordynator

edukacyjnych i zawodowych
3.

Doradca

Analiza danych uzyskanych z diagnozy —

Doradca
zawodowy/koordynator

prezentacja i omówienie listopad

Doradca

uzyskanych informacji;

zawodowy/koordynator

spotkanie z
wychowawcami klas,
pedagogiem

5.

Projekt pn. „NanoDay – Dzień z

Klasy VII A, VII B,

wykład i warsztaty dla

nanonauką i

VIII A i VIII B

uczniów oraz wystawa

nanotechnologią” realizowany przez

na temat

Uniwersytet Wrocławski Wydział Fizyki

nanotechnologii

wrzesień

Nauczyciel fizyki i chemii

i Astronomii Instytutu Fizyki
Doświadczalnej we współpracy z
Fundacją Wspierania Nanonauki i
Nanotechnologii NANONET.
6.

7.

Realizacja zajęć z zakresu doradztwa

Klasy VIII,

zawodowego dla klas VIII

klasy VII

Targi Edukacyjne

Klasy VIII

zajęcia obowiązkowe

wrzesień – listopad

Doradca zawodowy

styczeń - marzec
Udział w wydarzeniu

październik

Doradca zawodowy,
wychowawcy klas VIII, PUP
w Polkowicach

8.

Konsultacje i porady dla uczniów.

Klasy VIII

Pomoc w wyborze kierunku kształcenia

Spotkania informacyjno- Cały rok szkolny

Pedagog, doradca zawodowy,

doradcze

wychowawcy

w szkole ponadpodstawowej.
9.

Spotkania z uczniami.

Klasy I-III

Poznajemy zawody.
10.

Aktualizacja zakładki dotyczącej

—--------------------

Warsztaty, dyskusje,

Terminy po ustaleniu z Pedagog, wychowawcy

zabawy

wychowawcami

Zakładka

cały rok

Doradca zawodowy, pedagog,

doradztwa edukacyjnego i zawodowego

„DORADZTWO” na

psycholog, wychowawcy,

na stronie szkoły

stronie internetowej

nauczyciele

szkoły
11.

Bieżący wpis w e-dzienniku w zakładce Oddziały przedszkolne, e-dziennik
„Doradztwo zawodowe” tematów z
poszczególnych przedmiotów, lekcji

Klasy I-VIII

Cały rok szkolny

Wszyscy nauczyciele,
wychowawcy, pedagog,

wychowawczych, spotkań, imprez

psycholog, doradca

związanych z preorientacją zawodową,

zawodowy

orientacją zawodową oraz doradztwem
zawodowym
12.

Indywidualne doradztwo edukacyjno-

Uczniowie klas VIII

zawodowe
13.

Ewaluacja formatywna

Indywidualne

Cały rok szkolny

konsultacje
grupa fokusowa

Wywiad fokusowy

Pedagog, psycholog, doradca
zawodowy

Koniec I semestru

Doradca zawodowy

( grupa uczniów,
nauczycieli, rodziców)
14.

15.

Koordynowanie działań związanych z

Klasy VIII

lekcje wychowawcze,

Wychowawcy klas, doradca

rekrutacją do szkół ponadpodstawowych

indywidualne

zawodowy, pedagog,

powiatu polkowickiego, lubińskiego

konsultacje

psycholog

Spotkania z uczniami klas IV-VI.
Przybliżanie specyfiki poszczególnych

Klasy IV-VI

Lekcje wychowawcze

Terminy po ustaleniu z Pedagog, wychowawcy
wychowawcami

zawodów.

16.

semestr II

Realizacja projektu

„0”

Odgrywanie scenek,

„Kim zostanę, gdy dorosnę?”

Oddział przedszkolny

nauka nazw zawodów w

Rok szkolny 2020/2021 Magdalena Soliwoda

języku angielskim
17.

Jak radzić sobie ze stresem?

Klasy VII - VIII

Techniki radzenia sobie Rok szkolny 2020/2021 Psycholog
ze stresem - warsztaty

18.

19.

Realizacja autorskiego projektu:
"Praca-umiejętności-rzemiosłoekonomia- czyli poznajemy zawody"

Klasy I-III

Kontynuacja projektu edukacyjnego:
"Do zawodów czas start!"

Oddział przedszkolny

Warsztaty, pogadanki

Rok szkolny 2020/2021 Anna Kulczyk
Bernadetta Miziniak

Spotkania, warsztaty,

Rok szkolny 2020/2021 Anna Kulczyk, Bernadetta

zabawy, prezentacje
20.

Określanie mocnych strony,
predyspozycji, zainteresowań
i uzdolnień uczniów.
Włączanie treści z zakresu orientacji
zawodowej w prowadzone zajęcia z
zespołem klasowym.
Współpraca z wychowawcami klas w
ramach realizowania działań z zakresu
orientacji zawodowej i doradztwa
zawodowego dla uczniów, w tym
uczniów objętych rewalidacją z IPET.
Włączanie się w proces podejmowania
przez uczniów decyzji edukacyjnych i
zawodowych (informacje dotyczące
ucznia wynikające z pracy specjalisty).
Współpraca z innymi nauczycielami i
specjalistami w zakresie realizacji
działań związanych z doradztwem
zawodowym.

Klasy IV – VI
Formy adresowane do Wrzesień – styczeń
(orientacja zawodowa) uczniów:
(na bieżąco/
Klasy VI – VIII
Diagnoza i analiza
wg potrzeb
(doradztwo zawodowe) potrzeb na podstawie
obserwacji, wywiadów,
ankiet
indywidualne
konsultacje
i
porady związane z
dalszą edukacją
(również dla uczniów ze
specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi)
Warsztaty grupowe
pozwalające na
odkrywanie swoich
zainteresowań,
umiejętności i
predyspozycji
zawodowych, ukazujące
potrzebę planowania
własnej przyszłości
zawodowej

Miziniak
Psycholog

Zajęcia grupowe nakierowane na rozwój
umiejętności
społecznych

i

interpersonalnych:
komunikacji ,
współpracy,

21.
22.

Konkurs na reklamę książki

IV-VIII

przezwyciężania stresu
konkurs

Prelekcje z tematyką promocji zawodu
pielęgniarki

I-VIII

Prelekcja i dyskusja

Wrzesień - czerwiec

Warsztaty przedsiębiorczości

Klasy IV-VIII

warsztaty

Rok szkolny 2020/2021 Nauczyciel biblioteki

Ewaluacja końcowa

Rodzice, uczniowie

Ankieta, wywiad

styczeń

Beata Wojdak
Pielęgniarka szkolna

Po koniec II semestru Doradca zawodowy

fokusowy

Realizacja działań zależna jest od sytuacji epidemiologicznej.
Koordynator WSDZ
Marzena Nowak

