PROGRAM NAUCZANIA
DORADZTWO ZAWODOWE
Nauczyciel: Sylwia Mróz

CELE PROGRAMU








Kształtowanie analizowania swoich cech osobowości i samopoznania;
Wspieranie uczniów w planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej;
Rozbudzanie aspiracji zawodowych i motywowanie do działania;
Rozwijanie aktywnej postawy uczniów w zakresie zarządzania czasem, decyzjami i celami;
Kształtowanie umiejętności pracy w zespole, komunikatywności i zaangażowania;
Dostarczanie wiedzy o rynku pracy i katalogu zawodów;
Przygotowanie uczniów do poruszania się po rynku edukacyjnym i rynku pracy, szukania
zatrudnienia oraz przyjęcia roli pracownika;

SPOSOBY OSIĄGANIA CELÓW
Zakłada się, że uczniowie opanują wiedzę i umiejętności, jeśli cele programu zostaną zrealizowane.
Działania do realizacji muszą być dostosowane do potrzeb i zainteresowań grupy odbiorców i
odpowiednio rozłożone w czasie. W celu osiągania celów zakłada się tworzenie takich sytuacji w
których uczeń będzie odbiorcą, aktywnym uczestnikiem i współtwórcą a prowadzący koordynatorem i
inicjatorem twórczych i kreatywnych przedsięwzięć uczniowskich. Powinno stosować się aktywne i
atrakcyjne formy i metody pracy m.in:









aktywizujące metody i techniki;
metody działań praktycznych;
metody ukierunkowane na zdobywanie, gromadzenie, porządkowanie i przetwarzanie
informacji;
wykorzystanie multimediów (filmy, Internet itp.);
praca grupach, parach, indywidualna;
pogadanka, wykład, warsztaty, ćwiczenia, testy, kwestionariusze, dyskusja, burza mózgów;
projekt, portfolio;
metody multimedialne, udział w dniach otwartych szkół i uczelni, wizyty w zakładach pracy,
spotkania przedstawicielami zawodów, instytucji, szkół, przedsięwzięcia typu: targi
edukacyjne, targi pracy, dni kariery, dni przedsiębiorczości.

Środki:







materiały biurowe;
tablica, flipchart;
ankiety, kwestionariusze, karty pracy;
filmy, nagrania;
sprzęt multimedialny;
dostęp do Internetu;






informatory, katalogi, broszury, ulotki;
teksty źródłowe;
bazy i analizy, statystyki;
akty prawne.

TREŚCI KSZTAŁCENIA
KLASA 7

TEMAT ZAJĘĆ

Zainteresowania

CZAS
METODY
REALIZ
ACJI
1h
Film, dyskusja,
mapa myśli

Cechy
charakteru

1h

Film, dyskusja,
ćwiczenia

Style uczenia się

1h

m. symulacyjna,

Umiejętności

1h

Dyskusja, film,
ćwiczenia

Wartości

1h

Film, prezentacja

WYMAGANIA
PROGRAMOWE
- wie, czym są
zainteresowania i jakie
korzyści płyną z ich
posiadania; - rozumie rolę i
znaczenie zainteresowań w
życiu; - ma większą
świadomość wpływu
osobistych wyborów i
działań na własną
przyszłość;
- wie, dlaczego warto znać
swoje cechy charakteru i jak
je poznać; - rozumie rolę
samoakceptacji w życiu
człowieka;
- zna swój styl ucznia się; wie, jak wykorzystać wiedzę
o stylu nauki w praktyce;
- wie, jak się przekonać czy
coś potrafi; - rozumie role
umiejętności w życiu
człowieka; - ma większą
świadomość wpływu
rozwijanych umiejętności na
swoją przyszłość
- wie, jakie znaczenia mają
wartości w życiu człowieka;
-rozumie dlaczego
postępowanie w zgodzie z
wartościami jest ważne;
rozumie role tolerancji w

UWAGI

Wiedza

1h

Warunki
indywidualne

1h

Funkcjonowanie
w grupie

1h

Zarządzanie sobą 1h
i czasem
Typy pracy i ja

1h

stosunku do wartości innych
ludzi;
Film, ćwiczenie
- wie, jakie znaczenie ma
wiedza w życiu człowieka; rozumie, że aby radzić sobie
w życiu potrzebne są
podstawowe informacje o
świecie, stosunkach
międzyludzkich, -określi
podstawowe źródła wiedzy;
Film, analiza
- potrafi określić swoje
SWOT,
mocne strony; - będzie
ćwiczenia
wiedział na czym polegają
różnice między ludźmi i
odmienne podejście do
szczęścia;
Gra symulacyjna,
- potrafi współpracować w
dyskusja
grupie; - wie, jakie role
można pełnić w zespole
Ćwiczenia, dyskusja - wie, jak efektywnie
planować swój czas; - wie
jak sporządzić plan działań;
Ranking,m.6kolorów - zna różne rodzaje pracy; poznaje uwarunkowania
zawodów

KLASA 8
TEMAT ZAJĘĆ

CZAS
REALIZ
ACJI

Mocne stronyrozpoznanie
indywidualnych
zasobów
Rynek pracy

1h

Diagnoza,
ćwiczenia

- podsumowuje wiedzę o sobie; potrafi wskazać swe mocne
strony

1h

Film,
dyskusja,
ćwiczenie

Świat zawodów

2h

Film,
prezentacje,
ćwiczenia

- wie, na czym polegają
podstawowe mechanizmy
rządzące rynkiem pracy; - zna
podstawowe wymagania rynku
pracy; - ma większą świadomość
dot. umiejętności autoprezentacji
- poznaje świat zawodów; - wie,
na czym polega proces wyboru
zawodu i jak się do niego dobrze
przygotować

METODY

WYMAGANIA
PROGRAMOWE

UWAGI

Kształcenie

2h

Film,
ćwiczenia

Pomysł na siebie

1h

Cele

1h

Plan działania

1h

Podejmując
decyzje

1h

Film, analiza
SWOT,
ćwiczenia
Dyskusja,
Ćwiczenie,
gra
symulacyjna
Film,
symulacja,
ćwiczenia
Symulacja,
dyskusja

- zyskuje świadomość
konieczności nauki; - poznaje
różne szczeble kształcenia w tym
ustawicznego
- wie, jak tworzyć pomysł na
siebie; - umie tworzyć plan na
życie i przyszłość zawodową;
- wie, jak definiować cele; - zna
podstawowe rodzaje celów; posiada umiejętność radzenia
sobie z przeciwnościami losu
- wie, dlaczego warto planować;
- potrafi stworzyć plan działań;
- rozumie zależności decyzji i
konsekwencji za nią; - potrafi
wykorzystać zdobytą wiedzę do
podjęcia decyzji o dalszym
kształceniu

EFEKTY ZAŁOŻONYCH ZADAŃ
Uczniowie:






znają swoje zasoby i predyspozycje zawodowe;
potrafią zaplanować swoją przyszłość edukacyjno-zawodową;
umieją podejmować decyzje związane z wyborem dalszej ścieżki kształcenia i zawodu;
przejawiają aktywną postawę w zakresie zarządzania własną karierą;
wiedzą czym są i jak funkcjonują rynek edukacyjny i rynek pracy oraz posiadają umiejętności
niezbędne do efektywnego funkcjonowania w rzeczywistości rynkowej, szukania zatrudnienia
i przyjęcia roli pracownika.

EWALUACJA
Źródła informacji:





uczniowie;
rodzice;
nauczyciele i specjaliści;
absolwenci

Metody:




Ustna: pytania i odpowiedzi, zdania niedokończone, wywiad swobodny.
Pisemna: ankieta dotycząca nabytej wiedzy, portfolio dotyczące znajomości samego siebie,
kwestionariusze, ćwiczenia, zgromadzone materiały.
Obserwacja.

