PROGRAM REALIZACJI WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU
DORADZTWA ZAWODOWEGO

W I Liceum Ogólnokształcącym
im. S. Żeromskiego w Ozorkowie
Na rok szkolny 2020/2021

Opracowała: Monika Pietruszewska

L.P

DZIAŁANIA Z UWZGLĘDNIENIEM TREŚCI
PROGRAMOWYCH

METODY I FORMY REALIZACJI

TERMIN DZIAŁAŃ/
ODDZIAŁY OBJĘTE
DZIAŁANIEM

OSOBY
ODPOWIEDZIALNE
ZA REALIZACJĘ
DZIAŁAŃ
Doradca zawodowy,
wychowawcy klas

1.

Diagnoza potrzeb uczniów w celu opracowania
działań w roku szkolnym 2020/2021

Przeprowadzenie wśród uczniów ankiet
badających oczekiwania względem
doradztwa zawodowego.
Ankieta przeprowadzona w formie
online.

Wrzesień
2020/wszystkie
oddziały

2.

Analiza wyników ankiet i opracowanie działań
związanych z doradztwem zawodowym.

Sporządzenie raportu z analizy potrzeb
uczniów.

Wrzesień 2020

3.

Utworzenie zakładki dotyczącej doradztwa
zawodowego na stronie internetowej szkoły.

Wskazanie uczniom oraz rodzicom
Wrzesień/październik
dodatkowych źródeł informacji na temat 2020
predyspozycji zawodowych/
możliwości dalszych kierunków
kształcenia.

Doradca zawodowy

4.

Gromadzenie, aktualizacja oraz udostępnianie
informacji dotyczących wyboru ścieżki edukacyjno –
zawodowej przez uczniów ( wybór kierunku
studiów, wymagania rynku pracy).

Gromadzenie informacji i udostępnianie
ich uczniom i ich rodzicom ; udział w
akcjach Drzwi Otwartych uczelni

Cały rok szkolny/
wszystkie oddziały

Doradca zawodowy,
wychowawcy klas,
pedagog szkolny

5.

Przeprowadzenie wśród uczniów testów
predyspozycji/zainteresowań zawodowych.

Test- przeprowadzenie i omówienie

Cały rok szkolny
Wszystkie oddziały

Doradca zawodowy
Wychowawcy klas

5.

Organizowanie poradnictwa grupowego oraz
warsztatów prowadzonych przez doradcę
zawodowego oraz przez wychowawców klaswedług scenariuszy zajęć przygotowanych przez
doradcę zawodowego.

Zajęcia grupowe, testy, ćwiczenia

Cały rok szkolny,
Wszystkie oddziały a
zwłaszcza II i III

Doradca zawodowy,
Wychowawcy klas

6.

Tematy: „Kim jest osoba przedsiębiorcza?”,
„ Komunikacja interpersonalna”, „ Negocjacje”.

Dyskusja, mapa mentalna, analiza
SWOT, praca z podręcznikiem,
symulacja – autoprezentacja oraz
prezentacja własnego stanowiska
burza mózgów

Wrzesień/październik/
II oddziały po szkole
podstawowej

Nauczyciel podstaw
przedsiębiorczości

Doradca zawodowy

7.

Tematy: „ Czy jesteś stworzony do tego zawodu?Praca indywidualna, dialogi, praca w
profil idealnego pracownika”, „ Zapoznajemy się z
grupach, dyskusja
ofertami pracy”, „ Przygotowujemy się do rozmowy
kwalifikacyjnej”, „ Pracuję w domu – wady i zalety”.

II okres/ oddziały III

Nauczyciel języka
francuskiego

8.

Dział: Praca. Tematy: „ Zawody i związane z nimi
czynności i obowiązki”, „ Miejsce pracy”, „ Praca
dorywcza”, „ Wybór zawodu”, „ Poszukiwanie
pracy”, „ Warunki pracy i zatrudnienia według
ogłoszenia”, „ Rozmowa kwalifikacyjna”, „ Pisanie
CV i listu motywacyjnego”.

Burza mózgów, praca w grupach,
dialogi, odgrywanie ról, pisanie CV

Cały rok szkolny/
wszystkie oddziały

Nauczyciele języka
angielskiego

Tematy: „ Czas na koła zainteresowań”- formy
spędzania czasu po szkole”, „ Mam świetny zawód”nazwy zawodów odpowiednie cechy charakteru.

Metoda gramatyczno – tłumaczeniowa

Październik/listopad
oddziały I

Nauczyciele języka
niemieckiego

Tematy: „ Międzynarodowa szkoła w Berlinie”sposoby uczenia się języków obcych”, „ Nasze
zainteresowania i plany na przyszłość”.

Praca indywidualna, dialogi, praca w
grupach.

Październik/listopad
Oddziały II po szkole
podstawowej.

„ Lekarz z pewnością pomoże”.

Dialogi, scenki, inscenizacje, gry i
zabawy językowe, multimedia.

Październik
Oddziały II po
gimnazjum

9.

10.

Temat: „ Etos pracy w tekstach kultury ( Ludzie
Drama, dyskusja, burza mózgów
bezdomni, Granica…)
Temat: Wybór drogi życiowej ( J. Kochanowski, M
de Cerrautes, de la Barca, Granica…)
Temat: „ Konflikty społeczne źródłem destrukcji (
Nie- Boska Komedia, Wesele)
Temat: „ Praca jako źródło szczęścia ( Chłopi, Żywot
człowieka poczciwego).

I i II okres/ oddziały I

Tematy: „Komunikacja interpersonalna”,
„Osobowość człowieka” ( poznanie własnej
osobowości, poznanie potrzeb człowieka)

II okres/ oddziały I i II
po szkole podstawowej

Prezentacja, praca indywidualna, praca
w grupach, wykład, dyskusja,
pogadanka

Nauczyciele języka
polskiego

I i II okres/ oddziały II
po gimnazjum
I i II okres/ oddziały III

Nauczyciele wiedzy o
społeczeństwie

Temat: „ System polityczny RP ( samorządność, opis
zawodów związanych z polityką, dyplomacją)
Temat: „ Problemy życia społecznego w Polsce (
wykluczenie społeczne, bezrobocie, perspektywy
ludzi młodych, grupy społeczne)
Temat: Edukacja w XXI wieku ( rozwój szkolnictwa,
społeczeństwo informacyjne, edukacja a rynek
pracy).

I okres/ Oddziały II po
gimnazjum
II okres/ Oddziały II po
gimnazjum

Tematy: „ Rozwój usług turystycznych na świecie”,
„ Procesy urbanizacyjne na świecie”, „ Energetyka
alternatywna”, „ Zróżnicowanie produkcji
przemysłowej na świecie”, „ Nowoczesne systemy i
środki łączności”, „ Geograficzne kierunki handlu
zagranicznego „.
Tematy: „ Rozwój usług turystycznych w Polsce”, „
Struktura zatrudnienia ludności Polski”, „ Baza
surowcowa dla przemysłu w Polsce”, „ Problemy
energetyczne Polski”, „ Inwestycje zagraniczne w
polskiej gospodarce”, „ Zagospodarowanie
turystyczne Polski”.

Praca w grupach, praca indywidualna,
prezentacja, projekt.

II okres oddziały II po
gimnazjum

Praca w grupach, praca indywidualna,
prezentacja, projekt

I i II okres oddziały III
po gimnazjum.

15.

Indywidualne konsultacje z rodzicami uczniów oraz
uczniami, którzy mogą mieć problemy z dalszym
wyborem ścieżki edukacyjno – zawodowej.

Poradnictwo indywidualne

Cały rok
szkolny/wszystkie
oddziały

Doradca zawodowy,
pedagog szkolny,
wychowawcy

16.

Uczestnictwo w targach szkół i dniach otwartych na
wyższych uczelniach.

Targi i drzwi otwarte

Marzec/ maj 2021/
wszystkie oddziały

Doradca zawodowy,
przedstawiciele szkół
wyższych

17.

Spotkania z przedstawicielami uczelni wyższych w
szkole.

Spotkania, prezentacje, warsztaty itp.

Cały rok szkolny/
wszystkie oddziały

Doradca zawodowy,
przedstawiciele szkół
wyższych

18.

Udział uczniów w zajęciach organizowanych przez
uczelnie wyższe.

Zajęcia wykładowo – warsztatowe,
ćwiczenia

Termin uzależniony od
organizatora,
oddziały II i III

Doradca zawodowy,
przedstawiciele szkół
wyższych

11.

Nauczyciel geografii.

19.

Organizowanie Dni Otwartych Szkoły.

20.

Inne działania wynikające z Wewnątrzszkolnego
systemu oceniania.

21

Ewaluacja działań związanych z doradztwem
zawodowym.

Drzwi Otwarte

Marzec – maj 2021

Wychowawcy,
nauczyciele

Na bieżąco
Przeprowadzenie ankiet wśród uczniów
i ich opracowanie.
Ankiety przeprowadzone w formie
online.

Kwiecień 2021oddziały III, czerwiec
2021 oddziały I i II

Doradca zawodowy,
wychowawcy klas

