WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO
W LVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO
W WARSZAWIE

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego umożliwia uczniowi zdobycie wiedzy
i umiejętności niezbędnych do poznania siebie, własnych predyspozycji zawodowych, rynku pracy
i zasad nim rządzących, a także zaplanowanie własnej kariery edukacyjno – zawodowej. Stworzenie
Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego - w ramach którego zatrudniony w szkole
doradca pomaga uczniom w samopoznaniu własnych predyspozycji zawodowych (osobowości,
potrzeb, uzdolnień, zainteresowań, możliwości, ograniczeń) i konstruowaniu projektów karier,
w przygotowaniu do wejścia na rynek pracy oraz złagodzeniu startu zawodowego.
WSDZ obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania
uczniów do wyboru zawodu i dalszego kierunku kształcenia.

Realizatorzy i sojusznicy działań związanych z doradztwem zawodowym to:
•

dyrektor

•

doradca zawodowy,

•

nauczyciele wychowawcy,

•

nauczyciele przedmiotowi;

•

specjaliści;

•

nauczyciel – bibliotekarz;

•

poradnie psychologiczno – pedagogiczne (PPP);

•

centra kształcenia praktycznego (CKP);

•

szkoły programowo wyższe (szkoły policealne, studia);

•

organizacje pozarządowe.

Cele programu WSDZ
Celem doradztwa zawodowego w liceum ogólnokształcącym jest przygotowanie uczniów
do świadomego i samodzielnego planowania kariery oraz podejmowania i zmian decyzji
edukacyjnych i zawodowych uwzględniających znajomość własnych zasobów oraz informacji na
temat rynku pracy

i systemu edukacji.

Cele szczegółowe
Uczniowie:


sporządzają bilans własnych zasobów na podstawie dokonanej autoanalizy (portfolio);



określają obszary do rozwoju edukacyjno – zawodowego i osobistego;



określają wpływ zdrowia na wykonywanie zadań zawodowych;



rozpoznają swoje możliwości i ograniczenia w zakresie wykonywania zadań zawodowych i
uwzględnia je w planowaniu ścieżki edukacyjno – zawodowej;



określa własny system wartości, w tym wartości związanych z pracą i etyką zawodową;



rozwijają umiejętności pracy zespołowej oraz kształtowania właściwych relacji społecznych



wiedzą jak rozwijać swoje zainteresowania, pasje i talenty



posiadają informacje o zawodach, ofercie edukacyjnej i rynku pracy



potrafią podejmować decyzje w oparciu o wiedzę o swoich zasobach

Nauczyciele:


potrafią diagnozować potrzeby i zasoby uczniów



rozwijają talenty, zainteresowania, zdolności, predyspozycje uczniów



wspierają rodziców w procesie doradczym, udzielają informacji, kierują do specjalistów



znają ścieżki edukacyjne, ofertę szkół, zasady rekrutacji



włączają partnerów w proces orientacji i doradztwa zawodowego w szkole

Rodzice:


znają mocne i słabe strony swojego dziecka



są zaangażowani i przygotowani do pełnienia roli „pierwszych doradców”



znają czynniki ważne przy wyborze szkoły i zawodu



znają ścieżki edukacyjne, ofertę szkół, zasady rekrutacji



wiedzą, gdzie szukać pomocy dla swoich dzieci



angażują się w pracę doradczą szkoły

Formy pracy adresowane do uczniów:


prowadzenie zajęć grupowych związanych tematycznie z obszarami: poznawanie własnych
zasobów, świat zawodów i rynek pracy, rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie,
planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno – zawodowych;



warsztaty doskonalące umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej i współdziałania
w grupie, radzenie sobie ze stresem;



pomaganie uczniom w przygotowaniu teczek „portfolio”;



realizowanie doradztwa zawodowego na zajęciach przedmiotowych z uwzględnieniem
specyfiki danego przedmiotu;



udostępnianie informacji o zawodach, szkołach;



spotkania z przedstawicielami różnych zawodów;



udzielanie porad i konsultacji indywidualnych uczniom;



organizowanie wycieczek,

Formy pracy adresowane do nauczycieli, wychowawców:


indywidualne spotkania z doradcą zawodowym;



udostępnianie zasobów z zakresu doradztwa zawodowego;



wspieranie w realizacji zadań doradztwa zawodowego.

Formy adresowane do rodziców:


organizowanie spotkań informacyjno doradczych z doradcą zawodowym on-line



prowadzenie konsultacji on-line dotyczących decyzji edukacyjno zawodowych uczniów;



informowanie o targach pracy;



informowanie o targach edukacyjnych;

Włącznie rodziców, przedstawicieli różnych zawodów do realizacji zadań z zakresu doradztwa
zawodowego.

OFERTA SZKOLNEGO DORADCY ZAWODOWEGO
1.Konsultacje indywidualne- rozmowa doradcza, pomoc w wyborze kierunku studiów, badanie
predyspozycji zawodowych (testy diagnostyczne, określające mocne i słabe strony, zainteresowania,
kompetencje zawodowe uczniów).
2.Przekazywanie informacji na temat kierunków studiów, uczelni wyższych, zasad rekrutacji.
3.Informacje zawodowe- opisy zawodów i wymaganych predyspozycji.

4. Tworzenie indywidualnych planów działania rozwoju osobistego uczniów.
5.Treaning umiejętności społecznych i autoprezentacji.
6. Budowanie pozytywnej samooceny
7. Prowadzenie warsztatów grupowych.
8. Przekazywanie informacji o procedurach przeprowadzania, uprawnieniach oraz harmonogramu dni
otwartych.

Polecane strony internetowe:
 www.perspektywy.pl- portal o studiach, uczelniach, zawodach
 https://padlet.com/DOREZA/doradztwozawodowe
 www.ohpdlaszkoly.pl


www.wybieramzawod.pl

 www.praca.gov.pl/pages/klasyfikacja_zawodow2.php- klasyfikacja i opisy zawodów

Linki dla maturzystów:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=459158877612361&id=39322205087
2711
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=459160464278869&id=39322205087
2711
https://www.facebook.com/koweziu1/photos/a.351849141667163.1073741829.247967828
721962/497652153753527/?type=3&theater

