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SYSTEM DORADZTWA
ZAWODOWEGO
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Opracowa a: mgr Izabela Toczkowska

Nieustanne komplikowanie si

ycia powoduje, e cz owiek wspó czesny nie mo e

by! fachowcem we wszystkich dziedzinach, a nawet nie orientuje si

we wszystkich

mo liwo$ciach zdobycia zawodu i jego wykonywania. Zmiany na rynku pracy, bezrobocie,
wzrastaj'ca stale liczba informacji na temat zawodów i dróg kszta cenia wp ywaj' na
poszukiwanie pomocy u specjalistów – doradców zawodu.
Pomoc w wyborze zawodu jest coraz bardziej skomplikowanym procesem, poniewa obecnie
wybór zawodu nie jest traktowany jako jednorazowy akt, ale jako ci'g decyzji, proces
kolejnych przybli e*, który zaczyna si we wczesnym dzieci*stwie i trwa przez ca e ycie
cz owieka. Wybór zawodu raz na ca e ycie zosta zast'piony przez proces pomocy w
tworzeniu $cie ki zawodowej od okresu nauki szkolnej a

do pracy nawet w okresie

emerytalnym.
Niemniej pierwsz' najwa niejsz' decyzj zawodow' musi jednak podj'! ucze*, kiedy
ko*czy szko . Jak wskazuj' badania i potoczne obserwacje, m odzie

jest najcz $ciej

niezdecydowana, niedoinformowana i nieprzygotowana do podj cia tak wa nej decyzji.
Uczniowie ostatnich klas zmuszeni przybli aj'cymi si terminami najcz $ciej w ostatniej
chwili wybieraj' szko , do której chc' ucz szcza!. Sytuacja taka jest niekorzystna z co
najmniej dwóch wzgl dów. Po pierwsze, decyzja zostaje podj ta w sposób nieprzemy$lany,
za szybko i przy niewielkiej ilo$ci potrzebnych informacji, po drugie, mo e by! nieadekwatna
do ogólno- yciowych planów zawodowych, gdy uczniowie najcz $ciej wybieraj' szko , a
nie zawód. Tymczasem wszyscy znawcy problematyki tj. p. B. Wojtasik, p. W. Rachalska czy
A. Kargulowa twierdz', i najpierw trzeba wybra! zawód, to znaczy wiedzie! ( cho!by w
przybli eniu ), co chce si robi! w przysz o$ci i mie! jak'$ wizj przysz ej pracy w danym
zawodzie, dopiero pó6niej zastanowi! si nad tym, które szko y mog' umo liwi! realizacj
zawodowych planów.
Skoro uczniowie czuj' si

zagubieni, niedoinformowani i nie potrafi' podj'! decyzji

zawodowej, oczekuj' zatem profesjonalnej pomocy. O ile dawniej doradcy wspomagaj'c
wyr czali osoby radz'ce si , a nawet decydowali za nie, co prowadzi o niekiedy do tzw.
„ wyuczonej bezradno$ci ”, o tyle obecnie poradnictwo zawodowe zmierza w kierunku
aktywizowania m odzie y do szukania informacji, poznawania siebie, podejmowania
samodzielnych decyzji.
W placówkach o$wiatowych dzia alno$! z zakresu poradnictwa zawodowego powinna by!
zatem prowadzona przez szkolnego doradc zawodowego. Zdaniem G. So tysi*skiej oraz A.
:ukaszewicz – konsultantów Wydzia u Poradnictwa Zawodowego Krajowego O$rodka
Wspieranie Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, utworzenie takiego stanowiska w szkole

wynika z kilku bardzo istotnych spraw. Po pierwsze – z potrzeby profesjonalnej pomocy,
usytuowanej

blisko

ucznia,

zwi kszaj'cej

trafno$!

podejmowanych

decyzji

edukacyjnych i zawodowych, minimalizuj'cej koszty psychiczne wynikaj'ce z niew a$ciwych
wyborów i koszty materialne zwi'zane z dojazdem do placówek specjalistycznych. Po drugie
– zagwarantowanie systematycznego oddzia ywania na uczniów w ramach planowych dzia a*
realizowanych metodami aktywnymi np. zaj cia aktywizuj'ce, warsztaty. Trzeci wa ny
powód – udzielanie uczniom pomocy w wyborze i selekcji informacji dotycz'cych edukacji i
rynku pracy, zgodnie z planowanym przez nich kierunkiem rozwoju zawodowego. I kolejne,
nie mniej wa ne zagadnienie – obni enie spo ecznych kosztów kszta cenia dzi ki
poprawieniu trafno$ci wyborów na kolejnych etapach edukacji. Ponadto w zwi'zku z
wej$ciem Polski do Unii Europejskie nale y dostosowa! polskie rozwi'zania do standardów
europejskich.
Reforma systemu edukacji wymaga stworzenia poradnictwa zawodowego, które umo liwi
ka demu uczniowi profesjonalne wsparcie w wyborze kariery edukacyjno – zawodowej.
Dlatego w ka dej szkole, nale y stworzy! funkcjonalny system doradztwa zawodowego.
Opracowany system doradztwa winien zapewni! poznanie procesu podejmowania decyzji
oraz u$wiadomienie konsekwencji dokonywanych wyborów. Powinien te

stworzy!

mo liwo$! kszta cenia umiej tno$ci radzenia sobie ze zmianami, poprzez wychodzenie
naprzeciw nowym sytuacjom i nowym wyzwaniom. Dost pno$! i powszechno$! us ug
doradczych w szkole mo e zagwarantowa! funkcjonalny system doradztwa zawodowego,
obejmuj'cy ró norodne, przedstawione poni ej ogniwa : doradca zawodowy, rada
pedagogiczna, dyrektor, nauczyciele przedmiotów, kierownik szkolenia praktycznego,
bibliotekarz, opiekun samorz'du uczniowskiego, szkolna piel gniarka. Cel, jaki przy$wieca
realizacji tych zada*, to przygotowanie m odzie y do trafnego wyboru zawodu i drogi
dalszego

kszta cenia oraz opracowanie indywidualnego planu kariery edukacyjnej

i zawodowej.
Zespó

Szkó

Mechaniczno – Samochodowych

w

Zabrzu

jest

placówk'

o$wiatow' z d ugoletni' tradycj'. Uczniami naszej szko y jest m odzie z Zabrza, Gliwic,
Bytomia, Rudy ?l'skiej i okolic. Na dzie* dzisiejszy spo eczno$! uczniowska kszta ci si w
nast puj'cych typach szkó i zawodach :
-

Technikum Nr 2 ( 4 – letni cykl kszta cenia ) w zawodach :
technik mechanik,
technik architektury krajobrazu:

-

Zasadnicza Szko a Zawodowa Nr 8 ( 3 – letni cykl kszta cenia ) w zawodach :
mechanik pojazdów samochodowych,
elektromechanik pojazdów samochodowych,
blacharz samochodowy,
fryzjer;

-

Zasadnicza Szko a Zawodowa Nr 8 ( 2 – letni cykl kszta cenia ) w zawodach :
sprzedawca,
lakiernik,
kucharz ma ej gastronomii,
monter elektronik.

Uczniowie Zasadniczej Szko y Zawodowej oprócz zaj ! dydaktycznych w szkole uczestnicz'
w zaj ciach praktycznych w prywatnych zak adach bran y motoryzacyjnej, b'd6 innej , w
zale no$ci od wybranego zawodu. W a$ciciel zak adu ( pracodawca ) podpisuje z uczniem, w
obecno$ci rodzica umow o prac na okre$lony czas tj. 2 lub 3 lata. W tym momencie ta
m oda osoba staje si

m odocianym pracownikiem z pe nymi prawami i obowi'zkami

wynikaj'cymi z Kodeksu Pracy.
W klasach pierwszych uczniowie trzy dni sp dzaj' w szkole, natomiast dwa na zaj ciach
praktycznych. W klasach programowo najwy szych sytuacja ulega zmianie : dwa dni w
szkole, trzy dni na praktyce.
Uczniowie Technikum realizuj' program nauczania, który przewiduje miesi czne praktyki
zawodowe w klasach programowo wy szych, natomiast zaj cia praktyczne odbywaj'
si

raz w tygodniu na terenie warsztatów szkolnych. Nad prawid owym przebiegiem zaj !

praktycznych w szkole zawodowej i miesi cznych praktyk zawodowych w technikum czuwa
kierownik szkolenia praktycznego.
W szkole m odzie uczy si w dobrze wyposa onych pracowniach ( pracownia techniczna,
pracownia komputerowa oraz pracownie przedmiotowe) korzystaj'c z nowoczesnych pomocy
dydaktycznych. W ramach zaj ! z wychowania fizycznego uczniowie maj' do dyspozycji
boisko szkolne, sal

gimnastyczn', si owni

umiej tno$ci nasza m odzie

oraz basen. Chc'c zdobywa! dodatkowe

ma mo liwo$! uzyskania certyfikatu „ Europejskie

Komputerowe Prawo Jazdy ”.
Kadr kierownicz' zespo u szkó tworz' :
dyrektor – mgr Krystian Witowski,
wicedyrektor – mgr in . Urszula Rau,

kierownik szkolenia praktycznego – mgr Alina Kulbacka.
Grono pedagogiczne w naszej szkole to nauczyciele z wieloletnim do$wiadczeniem w pracy z
m odzie '. W obecnym roku szkolnym zatrudnionych jest 39 nauczycieli, z czego 7 to
nauczyciele dyplomowani, 21 - mianowanych, 9 - kontraktowych i 2 sta ystów. W szkole
zatrudniony jest bibliotekarz oraz pedagog szkolny.
Organem prowadz'cym jest Gmina Miejska Zabrze, natomiast organem sprawuj'cym nadzór
pedagogiczny – Kuratorium O$wiaty w Katowicach.
Wewn'trzszkolny system doradztwa stanowi ogó dzia a* podejmowanych przez szko w
celu przygotowania uczniów do wyboru zawodu, poziomu i kierunku kszta cenia. System
powinien okre$la! role i zadania nauczycieli w ramach rocznego planu dzia a*, czas i miejsce
realizacji zada*, oczekiwane efekty i metody pracy. ( oprac. A. :ukaszewicz )
G ównym za o eniem tego systemu jest po pierwsze : zapewnienie, poprzez zintegrowane
dzia ania doradcy zawodowego wespó z innymi pracownikami szko y, ka demu uczniowi
profesjonalnego wsparcia w planowaniu, tworzeniu i rozwoju kariery edukacyjno –
zawodowej, po drugie : pomoc w nabywaniu kwalifikacji zawodowych w trakcie nauki w
szkole oraz po trzecie : wyposa enie uczniów w wiedz

i umiej tno$ci niezb dne do

w a$ciwego poruszania si po wspó czesnym rynku pracy
W ramach swoich zada* Rada Pedagogiczna tworzy i zapewnia ci'g o$! dzia a*
wewn'trzszkolnego systemu doradztwa – zgodnie ze statutem szko y. Okre$lenie priorytetów
dotycz'cych orientacji i informacji zawodowej w programie wychowawczym szko y na ka dy
rok nauki to kolejne zadanie jakie stoi przed Rad' Pedagogiczn', która ma równie
realizowa! dzia ania z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej i roli
pracownika.

Zasadnicza Szko"a Zawodowa Nr 8
( 3 – letni cykl nauczania )
KLASA I
Lp.
1.

Zadania

Formy realizacji

Okre$lanie zgodno$ci

- przedstawienie informacji

predyspozycji uczniów z

dotycz'cej specyfiki nauki w

realizowanym kierunkiem

szkole zawodowej;

Odpowiedzialny
doradca zawodowy

kszta cenia.

- zaj cia warsztatowe z zakresu

pedagog,

samooceny w asnych

wychowawcy

predyspozycji;
2.

3.

Poznawanie samego siebie

- zaj cia grupowe tematycznie

: okre$lanie swoich

zwi'zane z poznaniem w asnej

zainteresowa* i zdolno$ci.

osoby;

Zapoznanie uczniów z

- prelekcja

przepisami Kodeksu Pracy

doradca zawodowy

kierownik szkolenia
praktycznego

dot. m odocianych
pracowników.
4.

Poznawanie specyfiki

- opracowywanie teczek zawodu; doradca zawodowy

wybranego zawodu.

- zdobywanie informacji nt.
zawodów w literaturze, prasie i
na stronach internetowych;

5.

Informowanie o

- kursy prawa jazdy,

nauczyciele

mo liwo$ci uzyskania

- kurs komputerowy ECDL;

nauczyciel
informatyki

dodatkowych kwalifikacji.
6.

Skuteczne opanowanie

- zaj cia praktyczne oraz zaj cia

pracodawcy,

umiej tno$ci

lekcyjne z przedmiotów

nauczyciele

pracowniczych.

zawodowych i
przedsi biorczo$ci;

KLASA II
Lp.
1.
2.

Zadania

Forma realizacji

Pomoc w poszerzaniu

- zaj cia lekcyjne wg. ramowych

wiedzy ogólnej.

planów nauczania;

Pomoc w budowaniu

- zaj cia warsztatowe z

kolejnych etapów rozwoju

planowania kariery;

Odpowiedzialny
Nauczyciele
doradca zawodowy

edukacyjno – zawodowego. - indywidualna praca z uczniami : doradca zawodowy
tworzenie indywidualnych

planów dzia ania;
3.

Zrozumienie procedur

- zapoznanie z procedurami

kierownik szkolenia

potwierdzania i

potwierdzaj'cymi kwalifikacje

praktycznego

certyfikowania kwalifikacji zawodowe;
zawodowych oraz
zdobywania zawodowych
tytu ów.
4.

Przedstawienie rodzicom

- spotkanie z rodzicami i

wychowawca,

aktualnej i pe nej oferty

przekazanie informacji oraz

doradca zawodowy

edukacyjnej dla

ulotek nt. mo liwo$ci

absolwentów.

kontynuowania nauki ( technika
uzupe niaj'ce, licea
uzupe niaj'ce, kursy );

doradca zawodowy

- indywidualne spotkania z
rodzicami
KLASA III
Lp.
1.

Zadania

Formy realizacji

Odpowiedzialny

Poruszanie si na rynku

- analizowanie ofert pracy

doradca zawodowy

pracy.

zamieszczanych w prasie i w
internecie;

2.

Rola i znaczenie pracy w
yciu cz owieka.

- zaj cia grupowe maj'ce rozwin'! doradca zawodowy
realistyczne my$lenie uczniów na
temat pracy i jej roli w yciu;

3.

4.

Metody aktywnego

- !wiczenia z zakresu

poszukiwania pracy.

autoprezentacji,

doradca zawodowy

- przygotowywanie dokumentów

nauczyciel j zyka

aplikacyjnych;

polskiego, doradca

Sposoby radzenia sobie w - spotkania z pracownikami PUP,

doradca zawodowy

sytuacjach trudnych :

- !wiczenia grupowe z

doradca zawodowy

poszukiwanie pierwszej

przeprowadzania rozmów

pracy, bezrobocie.

kwalifikacyjnych b'd6

telefonicznych z potencjalnym
pracodawc';
5.

Kszta towanie mobilno$ci - spotkania z przedstawicielem
zawodowej.

doradca zawodowy

OHP filia M odzie owego Biura
Pracy;

6.
7.

Poznawanie specyfiki

doradca zawodowy

lokalnego rynku pracy.

- przedstawienie raportu z

Przedstawienie rodzicom

Powiatowego Urz du Pracy;

mo liwo$ci zatrudnienie

- spotkania grupowe w celu

doradca zawodowy

na lokalnym rynku pracy. przekazania informacji o rynku
pracy,

pedagog, doradca

- indywidualna praca z rodzicami

zawodowy

uczniów, którzy maj' problemy
zdrowotne, decyzyjne,
intelektualne.
Na poziomie ka dej klasy doradca zawodowy we wspó pracy z nauczycielem informatyki
motywuje uczniów do dzia a* zwi'zanych z tworzeniem bazy informacyjnej.

Zasadnicza Szko"a Zawodowa Nr 8
( 2 – letni cykl kszta cenia )
KLASA I
Lp.
1.

Zadania

Formy realizacji

Okre$lanie zgodno$ci

- przedstawienie informacji

predyspozycji uczniów z

dotycz'cej specyfiki nauki w

Odpowiedzialny
doradca zawodowy

realizowanym kierunkiem szkole zawodowej;
kszta cenia.

- zaj cia warsztatowe z zakresu

pedagog,

samooceny w asnych

wychowawcy

predyspozycji;
2.

Poznawanie samego

doradca zawodowy

siebie: okre$lanie swoich

- zaj cia grupowe tematycznie

zainteresowa* i

zwi'zane z poznaniem w asnej

3.

zdolno$ci.

osoby;

Zapoznanie uczniów z

- prelekcja

kierownik szkolenia
praktycznego

przepisami Kodeksu
Pracy dot. m odocianych
pracowników.
4.

Poznawanie specyfiki

- opracowywanie teczek zawodu;

wybranego zawodu.

- zdobywanie informacji nt.

doradca zawodowy

zawodów w literaturze, prasie i na
stronach internetowych;
5.

Informowanie o

- kursy prawa jazdy,

nauczyciele

mo liwo$ci uzyskania

- kurs komputerowy ECDL;

nauczyciel

dodatkowych
6.

kwalifikacji.
Skuteczne

7.
8.

informatyki
- zaj cia praktyczne oraz zaj cia
opanowanie lekcyjne z przedmiotów

umiej tno$ci

zawodowych i przedsi biorczo$ci;

pracowniczych.

- zaj cia lekcyjne wg. ramowych

Pomoc w poszerzaniu

planów nauczania;

wiedzy ogólnej.

- spotkanie z rodzicami i

pracodawcy,
nauczyciele
nauczyciele
wychowawca,

Przedstawienie rodzicom przekazanie informacji oraz ulotek doradca zawodowy
aktualnej i pe nej oferty nt. mo liwo$ci kontynuowania
edukacyjnej

dla nauki ( technika uzupe niaj'ce,

absolwentów.

licea uzupe niaj'ce, kursy );
- indywidualne spotkania z
rodzicami.
KLASA II

Lp.
1.

Obszar

Forma realizacji

Pomoc w budowaniu

- zaj cia warsztatowe z

kolejnych etapów rozwoju

planowania kariery;

Odpowiedzialny
doradca zawodowy

edukacyjno – zawodowego. - indywidualna praca z uczniami : doradca zawodowy
tworzenie indywidualnych
planów dzia ania;
2.

Zrozumienie procedur

- zapoznanie z procedurami

kierownik szkolenia

potwierdzaj'cymi kwalifikacje

potwierdzania i

praktycznego

certyfikowania kwalifikacji zawodowe;
zawodowych oraz
zdobywania zawodowych
tytu ów.
3.

Poruszanie si na rynku

- analizowanie ofert pracy

pracy.

zamieszczanych w prasie i w

doradca zawodowy

internecie;
4.

Rola i znaczenie pracy w

- zaj cia grupowe maj'ce

doradca zawodowy

rozwin'! realistyczne my$lenie

yciu cz owieka.

uczniów na temat pracy i jej roli
5.

6.

Metody aktywnego

w yciu;

poszukiwania pracy.

- !wiczenia z zakresu

doradca zawodowy

autoprezentacji,

nauczyciel j zyka

- przygotowywanie dokumentów

polskiego, doradca

Sposoby radzenia sobie w

aplikacyjnych;

doradca zawodowy

sytuacjach trudnych :

- spotkania z pracownikami PUP, doradca zawodowy

poszukiwanie pierwszej

- !wiczenia grupowe z

pracy, bezrobocie.

przeprowadzania rozmów
kwalifikacyjnych b'd6
telefonicznych z potencjalnym
pracodawc';

7.

Kszta towanie mobilno$ci

- spotkania z przedstawicielem

zawodowej.

OHP filia M odzie owego Biura
Pracy;

8.
9.

Poznawanie specyfiki

- przedstawienie raportu z

lokalnego rynku pracy.

Powiatowego Urz du Pracy;

Przedstawienie

doradca zawodowy

doradca zawodowy
doradca zawodowy

rodzicom - spotkania grupowe w celu

mo liwo$ci zatrudnienie na przekazania informacji o rynku
lokalnym rynku pracy.

pracy,

pedagog,

- indywidualna praca z rodzicami zawodowy
uczniów, którzy maj' problemy
zdrowotne, decyzyjne,

doradca

intelektualne.
Na poziomie ka dej klasy doradca zawodowy we wspó pracy z nauczycielem informatyki
motywuje uczniów do dzia a* zwi'zanych z tworzeniem bazy informacyjnej.

Technikum Nr 2
( 4 – letni cykl kszta cenia )
KLASA I
Lp.
1.

Zadania
Okre$lenie zgodno$ci

Formy realizacji
- przedstawienie informacji

Odpowiedzialny
doradca zawodowy

posiadanych przez uczniów dotycz'cej specyfiki nauki w

2.

3.

predyspozycji z

technikum;

realizowanym kierunkiem

- zaj cia warsztatowe s u 'ce

kszta cenia.

samopoznaniu;

Zapewnienie uczniom

- spotkanie z pracownikiem PUP,

poznania specyfiki

- opracowywanie teczek

lokalnego i regionalnego

zawodu;

rynku pracy w aspekcie

- zdobywanie informacji nt.

realizowanego kierunku

zawodów w literaturze, prasie i

kszta cenia.

na stronach internetowych;

doradca zawodowy

instruktor

Przedstawienie mo liwo$ci - kursy prawa jazdy,

nauczyciel

nabywania kwalifikacji

informatyki

- kurs komputerowy ECDL;

zawodowych w trakcie
nauki.
4.

wychowawca,

Zaprezentowanie rodzicom

- spotkanie grupowe i

doradca zawodowy

za o e* pracy informacyjno przedstawienie WSDZ
– doradczej szko y na rzecz
uczniów.

KLASA II
Lp.

Zadania

Formy realizacji

Odpowiedzialny

1.
2.

Praca indywidualna z

- tworzenie indywidualnych

uczniami.

planów dzia ania;

Pomoc w przezwyci aniu

- indywidualne rozmowy;

pedagog

Wskazywanie mo liwo$ci

- motywowanie do podnoszenia

nauczyciele

uzyskiwania kwalifikacji w

kwalifikacji zawodowych (

systemie pozao$wiatowym.

kursy, szkolenia );

Wspieranie rodziców w

- poinformowanie rodziców o

procesie podejmowania

dzia alno$ci Poradni

decyzji edukacyjnych i

Psychologiczno –

zawodowych przez ich

Pedagogicznej,

dzieci.

- indywidualna praca z

doradca zawodowy

problemów szkolnych.
3.

4.

pedagog

pedagog, doradca

rodzicem.

KLASA III
Lp.
1.

Zadania

Formy realizacji

Rozwijanie $wiadomo$ci

- spotkanie z przedstawicielem

mobilno$ci zawodowej.

OHP filia M odzie owego Biura

Odpowiedzialny
doradca zawodowy

Pracy,

2.

- zaj cia warsztatowe o

pedagog

mobilno$ci;

wychowawca,

Pobudzanie aktywno$ci do

- !wiczenia grupowe z zakresu

nauczyciele

poszukiwania

rozwijania aktywno$ci w$ród

alternatywnych rozwi'za*

uczniów;

w ró nych sytuacjach
doradca zawodowy

zawodowych i yciowych.
3.

Cechy dobrego

- opracowywania przez uczniów

pracownika.

listy cech dobrego pracownika w
oparciu o oferty pracy;

4.
Przedstawienie rodzicom

- przekazanie, w postaci wykazu

aktualnej i pe nej oferty

szkó wy szych, pomaturalnych

wychowawca

edukacyjnej.

i in. informacji o mo liwo$ci
kontynuowania nauki;
KLASA IV

Lp.
1.

Zadania

Formy realizacji

Kszta towanie umiej tno$ci - spotkania z pracownikami
$wiadomego wyboru i

Powiatowego Urz du Pracy,

poszukiwania pracy.

- zaj cia prowadzone przez

Odpowiedzialny
doradca zawodowy
doradca zawodowy

pracowników Zabrza*skiego
Centrum Informacji o Rynku
Pracy,
- przygotowywanie dokumentów
aplikacyjnych;
2.

Pomoc w planowaniu

- warsztaty tematycznie

dalszego rozwoju

zwi'zane z planowaniem

edukacyjno – zawodowego. kariery,

doradca zawodowy
doradca, pedagog

- indywidualne rozmowy z
uczniami maj'cymi trudno$ci z
okre$leniem swoich planów
yciowych;
- wspólne opracowanie wykazu

wychowawca

szkó wy szych wraz z
kryteriami przyj !;
3.

Indywidualna praca z

- indywidualne rozmowy z

rodzicami uczniów, którzy

rodzicami z elementami

maj' problemy zdrowotne,

!wicze*;

doradca, pedagog

decyzyjne, emocjonalne.
4.

Przedstawienie rodzicom

- zapoznanie rodziców z

doradca zawodowy

mo liwo$ci zatrudnienia na raportem opracowanym przez
lokalnym rynku pracy.

PUP

Na poziomie ka dej klasy doradca zawodowy we wspó pracy z nauczycielem informatyki
motywuje uczniów do dzia a* zwi'zanych z tworzeniem bazy informacyjnej.

Obserwowalny obecnie dynamiczny rozwój profesjonalnego poradnictwa wynika z
rosn'cego zapotrzebowania rynku na ró norodne dzia ania doradcze. Zjawisko to w sposób
szczególny dotyczy profesjonalnego poradnictwa zawodowego. Zwi kszaj'ca si

w

ogromnym tempie liczba informacji na temat pracy, pojawianie si nowych zawodów i
specjalno$ci, zmieniaj'ca si struktura rynku pracy, zagro enie bezrobociem – te istotne
czynniki utrudniaj'ce podejmowanie decyzji zawodowej wp ywaj' na coraz cz stsze
poszukiwanie pomocy u doradców zawodu. Wa ne jest, aby pomoc ta sta a si w miar
dost pna, aby do doradcy móg dotrze! ka dy potrzebuj'cy ucze* i skorzysta! z jego
profesjonalnej us ugi. Wyrazem pozytywnego stosunku pa*stwa do potrzeby istnienia s u b
doradczych usytuowanych w $rodowisku edukacyjnym ucznia jest Rozporz'dzenie Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów
publicznego przedszkola oraz publicznych szkó ( Dz. U. z 2001 r. Nr 10, poz. 96 z
pó6niejszymi zmianami ), wprowadzaj'ce funkcjonowanie wewn'trzszkolnego systemu
doradztwa zawodowego. Celem nadrz dnym jaki przy$wieca stworzeniu takiego systemu w
szkole jest przygotowanie m odzie y do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kszta cenia
oraz opracowanie indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej. Opracowany
system doradztwa winien zapewni! poznanie procesu podejmowania decyzji oraz
u$wiadomienie konsekwencji dokonywanych wyborów. Powinien te stworzy! mo liwo$!
kszta cenia umiej tno$ci radzenia sobie ze zmianami, poprzez wychodzenie naprzeciw
nowym sytuacjom i nowym wyzwaniom. Osob' koordynuj'c' okre$lone w tym systemie
dzia ania powinien by! szkolny doradca zawodowy. Z dzia alno$ci doradcy zawodowego
skorzystaj' zarówno indywidualni odbiorcy, szko y i inne podmioty edukacyjne oraz w adze
lokalne i pracodawcy.
Dzi ki szkolnemu doradcy zawodowemu uczniowie, nauczyciele i rodzice b d' mieli atwy
dost p do informacji edukacyjnej i zawodowej. Poza tym dzia alno$! doradcy poszerzy
edukacyjne i zawodowe perspektywy uczniów, u atwi im wej$cie na rynek pracy dzi ki
poznaniu procedur pozyskiwania i utrzymania pracy, u$wiadomi konieczno$! i mo liwo$!
zmian w zaplanowanej karierze zawodowej.
Natomiast szko y, dzi ki szkolnemu doradcy zrealizuj' zobowi'zania wynikaj'ce z zapisów
zawartych w ramowych statutach, zapewni' ci'g o$! dzia a* orientacyjno – doradczych
szko y i koordynacj zada* wynikaj'cych z programów wychowawczych szkó i placówek.
Reasumuj'c, wszystkie dzia ania, podejmowane przez szkolnego doradc zawodowego i
innych pracowników szko y, w ramach wewn'trzszkolnego systemu doradztwa zawodowego

powinny przygotowa! uczniów do podejmowania trafnych decyzji zwi'zanych z
planowaniem przysz ej kariery i rozwoju zawodowego oraz do radzenia sobie w zmieniaj'cej
si rzeczywisto$ci. Bowiem coraz wi cej jest zawodów, które wymagaj' od ludzi poruszania
si w ró nych polach kompetencyjnych. Pracownicy b d' musieli by! elastyczni, otwarci,
wykazywa! si

wiedz' z wielu ró nych dziedzin. Nauczyciele powinni u$wiadamia!

m odzie y konieczno$! przystosowywania si do wielu zmian stanowisk pracy, kwalifikacji i
zawodów.

Za" cznik nr 1
Przyk"adowe

narz0dzia

stosowane

w

pracy

z

m"odzie2

w

ramach

Wewn trzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego.

4wiczenie 1 : Pomagamy dzieciom w wyborze zawodu.
Cel : Zwrócenie uwagi rodziców na rol czynników osobowo$ciowych oraz stanu zdrowia w
podejmowaniu skutecznej i satysfakcjonuj'cej decyzji zawodowej.
1. Prowadz'cy rozpoczyna spotkanie mini-wyk adem na temat roli i znaczenia czynników
osobowo$ciowych w procesie wyboru zawodu. Zwraca uwag na istot oraz mo liwo$ci
rozpoznawania uzdolnie*, zainteresowa*, cech temperamentnych. Nast pnie prosi rodziców o
poszukanie i zapisanie na kartce pi ciu pozytywnych cech swojego dziecka, jego tzw.
Mocnych stron. Po wykonaniu tego polecenia ka dy z rodziców zastanawia si

nad

przydatno$ci' tych cech w okre$lonej pracy zawodowej. Je eli rodzic wie, jaki zawód
zamierza wybra! jego dziecko, to podejmuje prób konfrontacji zapisanych przez niego cech
z wymaganiami stawianymi przez ten zawód. Mo na zach ci! rodziców do dyskusji na temat
: Jakie cechy pomagaj' mi w wykonywaniu i zadowolenia z mojej pracy ?
2. Prowadz'cy zwraca uwag , e ró ne zawody stawiaj' okre$lone wymagania tak e odno$nie
do stanu zdrowia. Ustalenie zawodów dopuszczalnych przy danym schorzeniu nale y do
lekarza specjalisty medycyny pracy, natomiast warto uwra liwi! rodziców na sytuacje
wymagaj'ce takiej porady czy konsultacji. Wskazaniem mog' by! pozytywne odpowiedzi na
nast puj'ce pytania :
-

Czy dziecko znajduje si pod opiek' poradni specjalistycznej ?

-

Czy jest zwolnione z zaj ! z wychowania fizycznego ?

-

Czy cz sto przebywa na zwolnieniu lekarskim ?

-

Czy ma wad wzroku ?

-

Czy ma wad s uchu ?

-

Czy ma wad postawy ?

-

Czy przejawia sk onno$ci do chorób ?

-

Czy w ci'gu ostatnich trzech lat dziecko przebywa o w szpitalu lub
sanatorium?

Pozytywna odpowied6 na jedno z powy szych pyta* wskazuje na konieczno$! konsultacji
lekarskiej celem okre$lenia przeciwwskaza* do wykonywania okre$lonego zawodu.
Dokonuj'c oceny stanu zdrowia i rozwoju fizycznego dziecka rodzice powinni zwróci!
uwag na wszelkie zaburzenia, dysfunkcje oraz przebyte choroby. Mog' one mie! istotny
zwi'zek z mo liwo$ci' przysz ej pracy w wybranym przez dziecko zawodzie.
4wiczenie 2 : Dziennikarz.
Cel : integracja grupy, rozwój komunikowania si uczestników zaj !, zainicjowanie my$lenia
o przysz o$ci.
Uczniowie otrzymuj' od prowadz'cego zadanie przeniesienia si

my$lami w

przysz o$!. Wyobra6cie sobie, e jest rok 2015 – spróbujcie zobaczy! siebie w tym w a$nie
roku.
Pomocne b d' tu pytania :
-

jakie mam wykszta cenie ?

-

gdzie pracuj ?

-

na czym polega moja praca ?

-

gdzie mieszkam ?

Uczniowie maj' kilka minut na przeniesienie si my$lami w przysz o$! i wyobra enie sobie
w asnej osoby za klika lat. Dobieraj' si nast pnie w pary ( w dowolny sposób ). W parach
przeprowadzaj' mini-wyk ady na temat partnera. Prowadz'cy podaje instrukcj :
Wyobra6cie sobie teraz,

e jeste$cie dziennikarzami. Waszym zadaniem jest poznanie

rozmówcy, takim jakim on jest w 2015 roku. W parach uzgodnijcie, kto pierwszy odgrywa
rol dziennikarza, a kto rozmówcy. Po pi ciu minutach, które wam zasygnalizuj , zamieniacie
si rolami. Nast pnie odb dzie si prezentacja zaczynaj'ca si od s ów : „ Pozna em dzisiaj
ciekawego cz owieka... ”
Po up ywie 10 minut relacj z wywiadu rozpoczynaj' ochotnicy, a je$li ich nie ma, to
prowadz'cy proponuje pierwsz' par ( a ona z kolei wybiera kierunek dalszej prezentacji ).
Ka dy z dziennikarzy przedstawia swojego rozmówc . Prowadz'cy zamyka !wiczenie
komentarzem :
A zatem mo emy powiedzie!, e w 2015 roku b dzie wielu interesuj'cych ludzi, którzy warci
s' bli szego poznania.

4wiczenie 3 : Lista alfabetyczna.
Cel : Pog bienie wiedzy uczniów na temat istoty i rodzajów zainteresowa*.
Prowadz'cy prosi uczniów o nazwanie w asnych zainteresowa*. Nast pnie zapisuje je
kolejno na tablicy. Nale y liczy! si z tym, e wiele osób daje na tak postawiony problem
odpowied6 : „ Nie wiem ”. W takiej sytuacji prowadz'cy nie nalega na bardziej precyzyjne
okre$lenie. Prowadz'cy pisze w kolumnie na tablicy kolejne litery alfabetu. Nast pnie prosi
uczniów o propozycje nazw zainteresowa* zaczynaj'cych si na dan' liter . Grupa dyskutuje
nad ró norodno$ci' zainteresowa*. Prowadz'cy prosi osoby, które wcze$niej nie potrafi y
okre$li! swoich zainteresowa*, o ewentualne uzupe nienie pierwszej listy.

4wiczenie 4 : Moje obecne zainteresowania i mój przysz y zawód.
Nauczyciel proponuje uczniom przygotowanie pisemnej wypowiedzi na temat : Moje
zainteresowania. Praca ta mo e zosta! przygotowana wcze$niej w formie zadania domowego.
Nast pnie, ju

na zaj ciach, prosi uczniów o zastanowienie si

i przygotowanie listy

zawodów , w których opisane przez nich zainteresowania mog' by! realizowane :
Zainteresowanie

Zawód

1 ..........................................

1 .....................................................

2 ..........................................

2 .....................................................

3 ..........................................

3 .....................................................

Po zako*czeniu pracy indywidualnej mo na zaproponowa! opracowanie wspólnej listy, która
b dzie stanowi a sum

pomys ów wszystkich uczniów. Nast pnie ka dy z uczniów

posiadaj'cych okre$lone zainteresowania zastanawia si , czy my$la kiedykolwiek o pracy w
zawodach znajduj'cych si na li$cie. Warto równie zach ci! uczniów do refleksji na temat :
W jakich zawodach na pewno nie mog yby by! zrealizowane moje zainteresowania ?

4wiczenie 5 : Praca na wakacje.
Uczniowie zastanawiaj' si nad tym, jak swoje umiej tno$ci mogliby wykorzysta!
celem podj cia zarobkowej pracy w czasie wakacji ( np. praca w sklepiku, opiekowanie si
dzieckiem, obs uga komputera itp. ). Mo na pomy$le! równie

o tym, gdzie i komu

umiej tno$ci te mogliby sprzeda!. Nast pnie ka dy opracowuje swoj' wakacyjn' ofert .
Zach camy uczniów do poszukiwania nieschematycznych, dowcipnych, równocze$nie
przekonywuj'cych i skutecznych sposobów prezentacji siebie i swoich umiej tno$ci. Na
specjalnie przygotowanej tablicy ka dy z uczniów umieszcza swoj' ofert pracy. W dalsze
cz $ci zaj ! uczniowie zamieniaj' si w pracodawców, podchodz' do tablicy i ka dy z nich
wybiera ofert , która wydaje mu si najbardziej atrakcyjna. Swój wybór zaznacza w umowny
sposób, np. stawiaj'c obok niej znak plus. Po wykonaniu tego polecenia prowadz'cy
prezentuje oferty, które zyska y najwi ksze zainteresowanie potencjalnych pracodawców,
brawami klasa nagradza ich autorów. We wspólnej dyskusji uczniowie zastanawiaj' si , jakie
elementy powinna zawiera! oferta pracy, aby sta a si atrakcyjna dla pracodawcy i zwi ksza a
gwarancj zatrudnienia.

4wiczenie 6 : Zadowolenie z pracy.
Prowadz'cy przygotowuje list

czynników wp ywaj'cych na zadowolenie z

wykonywanej pracy. Przy ka dym czynniku znajduje si skala do oceny jego wa no$ci.
Uczniowie po uwa nym przeczytaniu listy dokonuj' w asnej oceny wa no$ci ka dego z
czynników dla osi'gni cia zadowolenia z pracy. Brak do$wiadczenia zawodowego nie
stanowi istotnej przeszkody dla wykonania tego zadania – ka dy ocenia, tak jak s'dzi, jak
uwa a, jak jest to dla niego wa ne na danym etapie swojego ycia.
Arkusz do oceny czynników zadowolenia z pracy
Lp.

Rodzaj czynnika

1.

Wysoko$! wynagrodzenia

2.

Poczucie niezale no$ci (np. w asna

W ogóle

Ma"o

niewa2ny

wa2ny

Wa2ny

Bardzo
wa2ny

firma)
3.

Presti danego zawodu

4.

Szacunek i uznanie innych

5.

Mo liwo$! podnoszenia kwalifikacji

6.

Bycie u ytecznym

7.

Mo liwo$! realizowania w asnych
zainteresowa*

8.

Poczucie stabilno$ci

9.

Mo liwo$! zrobienia kariery

10. Sympatyczna atmosfera w pracy
11. Krótki czas pracy, du a ilo$!
wolnego czasu
Po zako*czeniu pracy uczniowie porównuj' swoje wyniki w ma ych grupach, nast pnie
nauczyciel proponuje i zach ca do wspólnej dyskusji o wp ywie zadowolenia z pracy na inne
obszary funkcjonowania cz owieka np. na ycie rodzinne.

4wiczenie 7 : Analiza ofert prasowych.
Uczniowie przynosz' na zaj cia gazety lub czasopisma zawieraj'ce ró norodne oferty
pracy. Prowadz'cy dzieli klas

na dwa zespo y. Ka dy zespó w okre$lonym czasie ( np. 20

minut ) studiuje og oszenia i wybiera spo$ród nich pi !, które wi kszo$! jego cz onków
uzna a za najbardziej interesuj'ce. Po zako*czeniu pracy grupy wymieniaj' si og oszeniami i
w swoich zespo ach przygotowuj' oferty odpowiedzi na ka de z nich. Nast pnie jedna z grup
wybiera spo$ród siebie komisj kwalifikacyjn' ( np. 3-osobow' ), której zadanie b dzie
polega o na przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami do pracy, którzy
zg osili si

w odpowiedzi na przekazane im og oszenia prasowe. Kandydatami s'

przedstawiciele drugiej grupy. Pozostali uczniowie uwa nie obserwuj' przebieg rozmowy,
jednak nie komentuj', nie w 'czaj' si . Po zako*czeniu wszystkich rozmów komisja og asza
swoje decyzje, w miar mo liwo$ci próbuje je uzasadni!. W drugiej cz $ci powtarzamy
!wiczenie ze zmian' zada* w grupach. W posumowaniu warto zwróci! uwag na nast puj'ce
problemy :
-

Jakie oferty pracy zdarzaj' si najcz $ciej w og oszeniach prasowych ? Jakich
kwalifikacji oczekuj' pracodawcy ?

-

Czy oferty zawieraj' jasne informacje ( kto poszukuje pracy, jakiej pracy
poszukuje, jaka jest mo liwo$! kontaktu itp. ) ?

-

Czy w$ród analizowanych ofert by y takie, które odpowiada yby obecnym
kwalifikacjom i umiej tno$ciom uczniów ?

-

Jakie wa ne umiej tno$ci nale a oby zdoby!, aby zwi kszy! w asne szanse
zdobycia atrakcyjnej pracy ?

Warto równie

przeanalizowa! przebieg rozmów kwalifikacyjnych, zwróci! uwag

na

oczekiwania pracodawców oraz kandydatów do pracy. Podj'! prób wy onienia czynników
sprzyjaj'cych oraz niesprzyjaj'cych do pracy danego kandydata. Zach ci! osoby
uczestnicz'ce w scenkach do podzielenia si refleksj' jak czu y si w roli kandydata do pracy
oraz w roli pracodawcy – co by o atwe, a co trudne.
Na zako*czenie ka dy z uczniów zastanawia si , jakie korzy$ci odniós z tego !wiczenia,
czego nauczy si w obszarze skutecznego poszukiwania pracy.

4wiczenie 8 : Okre#lenie preferencji zawodowych – praca idealna.
Cel : Umo liwienie uczniom dok adniejszego u$wiadomienia sobie obrazu idealnej dla nich
pracy i swoich preferencji zawodowych.
Prowadz'cy zach ca uczniów do puszczenia wodzy fantazji i wyobra enia sobie siebie
w wymarzonej roli zawodowej. Prosi,

eby na moment zapomnie! o rzeczywistych

ograniczeniach. Niech to b d' nawet najbardziej szalone pomys y. Po chwili potrzebnej na
zastanowienie marzenia uczniów zostaj' zapisane na tablicy w kolumnach tak, eby po
prawej stronie zosta o wolne miejsce. Prowadz'cy prosi o zastanowienie si , co ich w danej
roli zawodowej najbardziej poci'ga, a wymieniane powody zapisuje w prawej kolumnie.
Grupa dzieli si na 4-5 osobowe zespo y, których zadaniem jest zastanowienie si wspólne, a
nast pnie przedstawienie wszystkim innych, pokrewnych i ju

bardziej dost pnych w

rzeczywisto$ci zawodów, w których uczestnicy mogliby realizowa! swoje marzenia. Ka da
grupa pracuje nad pomys ami swoich cz onków. Prowadz'cy prosi uczniów o wyra enie
opinii na temat efektów pracy grupowej.

