Wybrane zagadnienia
doradztwa edukacyjnozawodowego
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Schemat nr 1. Struktura doradztwa edukacyjno-zawodowego
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Na aktualną strukturę doradztwa edukacyjno-zawodowego w ustroju oświatowym
(przedstawia schemat nr 1) składa się między innymi preorientacja, która jest
fundamentem dalszych działań mających na celu przygotowanie młodzieży do wyboru
zawodu i realizowania jest w przedszkolu. Preorientacja zawodowa jest procesem,
w którym dziecko poprzez wzajemne interakcje w rodzinie, grupie rówieśniczej,
przedszkolu, szkole, nabywa wiadomości odnośnie podstawowych zawodów
z najbliższego środowiska wychowawczego dziecka.
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Proces ten nie jest nakierowany na podejmowanie decyzji i dokonywanie wyborów oraz
pokazanie pracy jako elementu niezbędnego do uzyskania satysfakcji życiowej.
Wydaje się, że opracowanie i ewaluacja rocznych planów preorientacji zawodowej
w przedszkolach oraz systematyczna wymiana doświadczeń w tym obszarze działań
wychowawczych może przyczynić się do wzmocnienia ich skuteczności.
Natomiast orientacja zawodowa ma na celu wprowadzenie podstawowych pojęć,
kształtowanie postaw i wartości związanych z etosem pracy w powiązaniu z satysfakcją życiową
i realizacją planów zawodowych. Orientacja zawodowa dzieci w klasach I – III szkoły
podstawowej – według autorów poradnika dla nauczycieli doradców i pedagogów szkolnych
- obejmuje poznanie m.in. pracy w wybranych zawodach w ramach kształcenia
zintegrowanego. Szkoła i nauczyciele kształtują właściwe postawy dziecka wobec pracy
ludzkiej, zapoznają z różnorodnymi zawodami, szczególnie tymi z najbliższego otoczenia
dziecka.
Orientacja zawodowa dla klas IV, V i VI ma polegać na wstępnej analizie znaczenia pracy
w życiu osobistym człowieka i w życiu całych społeczeństw oraz organizacji pracy i jej
efektów na przestrzeni czasu. Podczas lekcji przedmiotowych dzieci wstępnie poznają
i oceniają różne cechy charakteru, własne możliwości i preferencje, potrzebne do wyboru
kolejnego etapu kształcenia.
Według nowych przepisów oświatowych doradztwem zawodowym mają zostać objęci
uczniowie VII i VIII klas szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych.
Doradztwo zawodowe w tych typach szkół winno się opierać o programy nauczania, opisy
zawodów, klasyfikacji zawodów, teczki zawodów i literaturę z zakresu poradnictwa
zawodowego.
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Młodzież ma uczyć się podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych,
poznawania siebie, własnych uzdolnień i zainteresowań prowadzących do
świadomego wyboru zawodu. Poznawać charakterystykę zawodów i otrzymywać
informację edukacyjno-zawodową potrzebną do wyboru szkoły
ponadpodstawowej.
Natomiast doradztwo zawodowe w szkołach ponadpodstawowych koncentruje
się na działaniach obserwacyjno-decyzyjnych gdzie obok uczenia umiejętności
określania własnych predyspozycji i cech osobowościowych, ma za zadanie
kształtowanie umiejętności studiowania i wybierania ofert pracy, prezentowania
swoich kwalifikacji i możliwości, stałej gotowości do podnoszenia swojej wiedzy
i doskonalenia umiejętności. Szkoła ponadpodstawowa powinna przygotować do
świadomego, trafnego wyboru studiów wyższych oraz do wejścia na rynek pracy
i do nowej roli pracownika.
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2.Stan prawny doradztwa edukacyjno-zawodowego
1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r., Nr 67, poz. 329 ze zm.) zobowiązuje

placówki oświatowe do „przygotowania uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia”.
2.Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r . - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r., Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz.1304, Nr203, poz.
1966, Nr 228, poz.2258 oraz z 2004r., Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1845) dotyczy zasadności zatrudnienia w szkole doradcy
zawodowego.
3.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego
przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624, z 2002 r. Nr 10, poz. 96, z 2003 r. Nr 146, poz. 1416) nakładają
na dyrektorów i rady pedagogiczne „obowiązek organizacji wewnątrzszkolnego systemu poradnictwa zawodowego oraz zajęć
związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu".
4.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003r. w sprawie zasad udzielania
i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2003 nr 11 poz. 114),
m.in. w szkole doradztwem zawodowym może zajmować się, poza pedagogiem i psychologiem, również szkolny doradca zawodowy.
Określa zadania doradcy zawodowego oraz wymagania wobec jego kwalifikacji.
5. 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. Nr 228) 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, ze zm.),
m.in. zapis, że w każdej szkole powinna być wyznaczona osoba realizująca zadania doradcy zawodowego.

6.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji
pomocy psychologiczno pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2013.532 z dnia 7

maja 2013 r.). Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej... prowadzą
nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści.
7.W ustawie Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 59). m.in. zajęcia z zakresu doradztwa
zawodowego zostały uwzględnione jako odrębne w ramach działalności dydaktycznej szkoły, niezależne od zajęć służących wsparciu w
planowaniu kariery zawodowej, realizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zajęcia są organizowane dla uczniów
klasy VII i VIII szkoły podstawowej, branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego i technikum.
8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017r. w sprawie ramowych planów nauczania dla
publicznych szkół (Dz.U z 2017 r nr 0, poz.703). m.in. w ramowym planie nauczania został określony minimalny wymiar godzin zajęć
z zakresu doradztwa zawodowego (szkoła podstawowa: klasa VII – 10 godzin w roku, klasa VIII – 10 godzin w roku; liceum
ogólnokształcące, technikum, branżowa szkoła I stopnia: minimum 10 godzin w całym cyklu nauczania).
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Motto.
WSDZ

„Kto nie wie, do jakiego portu chce przybyć,
dla tego żaden wiatr nie będzie dobry”
(Seneka)

Przesłanie projektu

Wyrobienie wśród młodzieży przekonania, że ich przyszłość zawodowa
oraz efektywność decyzji edukacyjnych i zawodowych zaczyna się od nich
samych.
Dlatego ważne jest, aby ułatwić im, zrozumieć kim są, jaki jest ich
indywidualny profil zainteresowań zawodowych oraz jak należy go
wykorzystać. Rozpoznać mocne strony osobowości, aby podjąć jak
najlepsze dla swojej przyszłości decyzje edukacyjne i zawodowe.

Cel

Efektem WSDZ jest uczeń, który świadomie
planuje ścieżkę edukacyjno zawodową.

Rodzic, który racjonalnie wspiera dziecko przy
wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej.
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Tablica 1. Koncepcja doradztwa edukacyjno-zawodowego

Preorientacja
Dzieci w przedszkolach
w wieku 5-6 lat
I poziom

Cele:
1.Wyrabianie u dzieci szacunku dla
pracy „etosu pracy”.
2. Zabawy dydaktyczne i tematyczne,
wzbogacane literaturą dziecięcą.
3. Prace plastyczne (przekład
intersemiotyczny) -odzwierciedlenie
w formie plastycznej zdobytych przez
dzieci doświadczeń i wiedzy.
Kończąc edukacje na poziomie
przedszkolnym w ramach oddziaływań
preorientacji zawodowej dziecko
potrafi:
1. Wymienić imiona i nazwiska osób
bliskich oraz wie gdzie pracują
i czym się zajmują.
2. Zna nazwę miejscowości, w której
mieszka, zna ważniejsze instytucje
i orientuje się w rolach społecznych
pełnionych przez ważne osoby np.
policjanta, strażaka, lekarza itp.

Orientacja zawodowa
Klasy I, II i III

Klasy IV i V

II poziom

III poziom

Cele:
1. Rozwijanie zainteresowań,
wzmacnianie wiary we własne siły.
2.Umożliwienie konfrontowania
skłonności, zainteresowań, uzdolnień,
z konkretnymi sytuacjami
zawodowymi.
3.Kształtowanie wyobrażeń i życzeń
zawodowych.
4.Uczeń potrafi powiedzieć, czym się
interesuje i w jaki sposób realizuje
swoje zainteresowania.
5. Nabiera przekonania o wartości
pracy w życiu.
6. Poszerza swoją wiedzę na temat
zawodów.
7. Potrafi powiązać zawody
z niektórymi cechami osobowości.
8. Rozwija swoje predyspozycje
zawodowe.

Cele: 1. Kształtowanie postawy
przedsiębiorczości i aktywności wobec
pracy.
2. Rozbudzanie aspiracji zawodowych
i motywowanie do działania.
3. Kształtowanie umiejętności
analizowania swoich cech osobowości,
4. Dostarczanie informacji o zawodach,
wymaganiach rynku pracy.
5. Kształtowanie umiejętności pracy
w zespole, komunikatywności,
zaangażowania.
6.Uczeń potrafi przeanalizować swój
potencjał pod kątem planowania dalszej
kariery edukacyjno-zawodowej.
7. Uczeń potrafi wymienić zawody, które
oferuje Zespół Szkół Technicznych
w Tarnowie Podgórnym.

Źródło: opracowanie własne
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Tablica 2.Koncepcja doradztwa edukacyjno-zawodowego

Doradztwo zawodowe
MODUŁ I Samopoznanie, odkryj siebie,
zaplanuj i określ cele kl. VI

MODUŁ II Rynek edukacji i pracy, świat
zawodów kl. VII

MODUŁ III Planowanie przyszłości- kl. VIII
oraz kl. III gimnazjum

IV poziom

V poziom

VI poziom

Cele:
1.Poznanie siebie, warunkiem własnego
rozwoju.
2. Poznaje swój temperament.
3.Stara się odpowiedzieć na pytanie - kim
chcę zostać w przyszłości?
4. Potrafi określić swoje uzdolnienia
i ocenić umiejętności. Określić ich mocne
strony i planować sposoby ich rozwijania
oraz planować sposoby radzenia sobie
z nimi.
5. Potrafi wyjaśnić znaczenie
pozytywnego myślenia i samoakceptacji
w swoim życiu.
6. Rozwija poczucie własnej wartości.
7.Potrafi asertywnie komunikować się,
określić swoje zainteresowania,
analizować i obierać własne cele przy
pomocy metody SMART.

Cele:
1.Rozwijanie predyspozycji
i osobowości zawodowej.
2.Praca jako wartość.
3.Nabywanie wiedzy o zawodach
i systemie edukacyjnym.
4. Potrafi wymienić etapy
kształcenia oraz scharakteryzować
zasady rekrutacji do tych placówek.
5. Rozróżniać podmioty występujące
na rynku pracy.
6. Wymienić podstawowe grupy
zawodowe.
7. Określić preferencje zawodowe
dla poszczególnych typów.
8. Swobodnie poruszać się między
kompetencjami zawodowymi
a poziomem kwalifikacji w
Europejskiej Ramie Kwalifikacji
i Polskiej Ramie Kwalifikacji
(ERK/PRK).

Cele:
1. Przygotowanie abiturientów do
podjęcia trafnej decyzji zawodowej
i edukacyjnej.
2.Potrafi scharakteryzować proces
podejmowania decyzji.
3. Stworzyć listę czynników, od których
zależy wybór zawodu.
4. Aktywnie uczestniczyć w procesie
wybierania zawodu i planowania
dalszego kształcenia.
5. Określić przydatność cech swojego
charakteru i temperamentu w
poszczególnych grupach zawodowych.
6.Zbudować profesjonalny wizerunek
swojej osoby i odpowiednie relacje
z rozmówcami.
7. Potrafi sporządzić dokumenty
określone przez procedury rekrutacji
do szkół ponadpodstawowych.

Źródło: opracowanie własne
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I poziom - preorientacja zawodowa - Kończąc edukacje na poziomie przedszkolnym w ramach
oddziaływań preorientacji zawodowej dziecko potrafi:
1. Wymienić imiona i nazwiska osób bliskich oraz wie gdzie pracują i czym się zajmują.
2. Zna nazwę miejscowości, w której mieszka, zna ważniejsze instytucje i orientuje się w rolach
społecznych pełnionych przez ważne osoby np. policjanta, strażaka, lekarza itp.
II poziom orientacja zawodowa na etapie nauczania wczesnoszkolnego kl. I-III.
Oczekiwane rezultaty:
1.Uczeń potrafi powiedzieć, czym się interesuje i w jaki sposób realizuje swoje zainteresowania.
2. Uczeń nabiera przekonania o wartości pracy w życiu.
3. Uczeń poszerza swoją wiedzę na temat funkcjonujących zawodów.
4. Potrafi powiązać zawody z niektórymi cechami osobowości wymaganymi w zawodach.
5. Uczeń rozwija swoje predyspozycje zawodowe.
6. Potrafi opowiedzieć o swoich marzeniach zawodowych.
III poziom orientacja zawodowa klasa IV i V.
Oczekiwane rezultaty:
1.Uczeń potrafi określić swoje zainteresowania.
2. Uczeń potrafi określić swoje uzdolnienia i ocenić umiejętności.
3. Uczeń rozwija swoje predyspozycje zawodowe.
4. Uczeń potrafi przeanalizować swój potencjał pod kątem planowania dalszej kariery edukacyjnozawodowej.
5.Uczeń potrafi pracować w zespole nie ma problemu z komunikowaniem się z grupą równieśniczą.
6.Uczeń potrafi wymienić zawody, które oferuje Zespół Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym.
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MODUŁ I – Odkryj siebie, zaplanuj i określ cele - obszar doradztwa edukacyjno-zawodowego
IV poziom klasa VI szkoły podstawowej - zagadnienia związane z samopoznaniem
(zainteresowania, umiejętności, temperament, obraz własnej osoby).
A. Lekcje wychowawcze (zawodoznawcze) realizowane na podstawie opracowanych
scenariuszy.
B. Lekcje z doradcą zawodowym, psychologiem:
1. Asertywność jako sposób komunikowania się.
a) Wyrażania swoich uczuć, przekonań i myśli.
b) Budowania właściwych relacji z koleżankami, kolegami, nauczycielami i rodzicami.
2. Podstawy komunikacji interpersonalnej.
a) Efektywne porozumiewanie się.
b) Techniki komunikacji werbalnej i niewerbalnej.
c) Bariery utrudniające skuteczne komunikowanie się oraz ich pokonywanie.
d) Sposoby autoprezentacji.
3. Poznanie siebie warunkiem własnego rozwoju.
a) Określanie własnych zainteresowań.
b) Uświadomienie własnych uzdolnień.
c) Formułowanie swoich mocnych i słabych stron.
d) Moje predyspozycje i osobowość zawodowa.
4. Pragnienia i cele życiowe.
a) Metoda SMART: Co chcesz osiągnąć? Po co chcesz to osiągnąć? Jak chcesz to osiągnąć? Cel
musi być: konkretny, mierzalny, realny, osiągalny, rzeczywisty i określony w czasie.
b) Środki realizacji celów.
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MODUŁ II – Rynek edukacji i pracy, świat zawodów i kwalifikacji
V poziom klasa VII szkoły podstawowe - lekcje z doradcą zawodowym
1. Rynek edukacji.
a) Nowa polityka oświatowa w Polsce po 14 grudniu 2016 roku.
b) Kształcenie dualne.
c) Podmioty występujące na rynku edukacji.
2. Rynek pracy.
a) Definicja rynku pracy.
b) Popyt i podaż na rynku pracy.
c) Podmioty występujące na rynku pracy.
d) Lokalny rynek pracy.
e) Instytucje wspomagające proces poszukiwania pracy.
3. Świat zawodów- według J.L. Hollanda i B.A. Klimowa
a) Świat zawodów według B.A. Klimowa.
b) Psychotest J.L. Hollanda. Jaki zawód najlepiej pasuje do Ciebie?
4. Kwalifikacje zawodowe.
a) Struktura Polskiej Ramy Klasyfikacji Zawodowych.
b) Założenia i charakterystyka Klasyfikacji Zawodów Szkolnictwa
Zawodowego.
c) Krajowe standardy kwalifikacji/kompetencji zawodowych.
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Schemat nr 2. Istota WSDZ

DZIAŁANIA
SYSTEMOWE
Dyrekcja;
Doradca zawodowy - koordynator
Pedagog szkolny;
Wychowawcy klas;
Nauczyciele przedmiotów;
Psycholog;
Bibliotekarz;
Uczniowie - samorząd uczniowski;
Pielęgniarka szkolna;
Obsługa szkolna;.
Rodzice – Rada Rodziców;
Instytucje zewnętrzne, osoby jak:
przedsiębiorcy, instytucje rynku
pracy i edukacji itp..

zaplanowane
celowe
systematyczne
rozłożone w czasie
od I do VIII klasy

Podejmowane przez szkołę
w celu przygotowania uczniów
do wyboru zawodu, poziomu
i kierunku kształcenia oraz
aktywnego wejścia na rynek
pracy. System określa: role
i zadania nauczycieli w ramach
rocznego planu działań, czas
i miejsce realizacji zadań,
oczekiwane efekty,
metody pracy.
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Schemat nr 3. Aktywne metody pracy WSDZ

Warsztaty
psychoedukacyjne,
psychodrama

Spotkania z
przedstawicielami
zawodów

Tworzenie portfilio,
projekty multimedialne

Pogadanka, mini
wykład, dyskusja,
burza mózgów

Testy, ankiety, studium
przypadku , autorefleksja,

METODY
Zajęcia plastyczne

Wycieczki
zawodoznawcze, targi
edukacyjne, giełdy
szkół

PRACY
WSDZ

Analiza dokumentów,
analiza przypadku,
mapa pojęciowa

Źródło: Opracowanie własne, Tarnowo Podgórne, styczeń-marzec 2018 rok
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Schemat nr 4. Korzyści i efekty Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego
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Schemat nr 5. Przewidywane efekty programu WSDZ

UCZEŃ

1.samopoznanie, 2.budowanie samooceny, 3.kreatywność, 4.umiejętność planowania
i zmiany ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej, 5.wzmocnienie zaradności
i samodzielności w radzeniu sobie z problemami, 6.umiejętność korzystania z bazy
informacji zawodowej i edukacyjnej

RODZICE

1.trafny, przemyślany wybór szkoły z dzieckiem, 2.przygotowanie do efektywnego
wspierania dzieci w ich wyborach edukacyjnych, 3.zdobywanie aktualnych informacji
o typach szkół i kierunkach kształcenia, 4.zdobywanie aktualnych informacji o zawodach
i rynkach pracy

SZKOŁA

1.wzmocnienie jakości pracy szkoły, 2.poprawa konkurencyjności szkoły, 3.wzmocnienie
wizerunku szkoły, 4.wzmocnienie samoświadomości uczniów, 5.lepsze przygotowanie
ucznia do pełnienia ról społecznych, 6.podniesienie rangi doradztwa zawodowego,
7. utworzenie bazy informacji zawodowej i edukacyjnej, 8.poprawa wyników nauczania

PRZEDSIĘBIORCY

1.współpraca szkół i przedsiębiorców w celu trafniejszego kształcenia młodzieży
zgodnego z zapotrzebowaniem runku pracy, 2. pracownicy o wyższych kwalifikacjach
i kompetencjach personalno-społecznych, 3. zwiększenie szansy znalezienia
odpowiednio przygotowanych kandydatów, świadomych oczekiwań rynku pracy
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Schemat nr 6. Monitoring i ewaluacja Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego

indywidualne rozmowy, pogadanki, obserwacja funkcjonowania uczniów
w sytuacjach zadaniowych i społecznych
sprawozdania z realizacji zadań z doradztwa zawodowego wychowawców
klas
przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych i wywiadów z uczniami, rodzicami,
nauczycielami
monitorowanie poziomu efektywności dotyczącego realizacji zagadnień
zawodoznawczych w ramach poszczególnych przedmiotów szkolnych
zbieranie wskazówek, pomysłów od realizatorów i beneficjentów
dotyczących możliwości udoskonalenia WSDZ
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