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Obszar 1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania poszczególnych uczniów na
informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery
zawodowej
Opis działania

Sposoby realizacji

Osoby/instytucje
realizujące

Czas
realizacji

Diagnoza potrzeb doradczych
uczniów w I klasie Technikum i
Branżowej Szkoły I Stopnia oraz
w klasie III Zasadniczej Szkoły
Zawodowej i IV Technikum.

Przeprowadzenie ankiet
badających
zapotrzebowanie uczniów
odnośnie doradztwa
zawodowego.
Systematyczne badania –
powtarzane co roku
pozwolą na sprawdzanie
potrzeb uczniów.

wychowawca, doradca
z Poradni
PsychologicznoPedagogicznej,
pedagog szkolny

początek
roku
szkolnego

Diagnozowanie stanu wiedzy na
temat możliwości dalszego
kształcenia się oraz lokalnego
rynku pracy w klasach
programowo najstarszych
(Technikum, ZSZ).

Przeprowadzenie ankiet
badających stan wiedzy
na temat możliwości
dalszego
kształcenia/zdobywania
zawodu.

wychowawca,
nauczyciel przedmiotu,
pedagog szkolny

początek
drugiego
semestru
roku
szkolnego

Diagnozowanie stanu wiedzy na
temat lokalnego rynku pracy w
klasach programowo
najstarszych (Technikum, ZSZ).

Dyskusja panelowa na
godzinie wychowawczej.

przedstawiciel
Powiatowego Urzędu
Pracy, pośrednik pracy
z Młodzieżowego
Centrum Kariery

drugi
semestr
roku
szkolnego

Indywidualne i grupowe
rozmowy z uczniami dotyczące
ich potrzeb z zakresu doradztwa
edukacyjno-zawodowego.

Rozmowy indywidualne,
rozmowy grupowe,
zajęcia z klasą.

pedagog/doradca

rok szkolny

Obszar 2. Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych
właściwych dla danego poziomu kształcenia
Opis działania

Sposoby realizacji

Osoby/instytucje
realizujące

Czas
realizacji

Gromadzenie informacji
edukacyjnych i zawodowych i
przesyłanie ich drogą mailową
do osoby zajmującej się
doradztwem zawodowym.

Każdy nauczyciel, który
znajdzie coś ciekawego,
powinien to przesłać w
formie elektronicznej do
osoby zajmującej się
doradztwem, która
systematycznie będzie
umieszczała odpowiednie
informacje na stronie
internetowej szkoły.

dyrektorzy,
nauczyciele, doradcy,
ewentualnie rodzice i
uczniowie

rok szkolny

Spotkania warsztatowe mające
na celu dzielenie się wiedzą z
doradztwa zawodowego.

Warsztaty dla osób
zajmujących się
doradztwem zawodowym
w szkole, wychowawców
oraz zainteresowanych
nauczycieli odbywające
się w Mazurskim Ośrodku
Doskonalenia Nauczycieli,
Poradni Psychologiczno –
pedagogicznej i innych
instytucjach.

doradca/konsultant,
osoby zajmujące się
doradztwem w szkole

rok szkolny

Obszar 3. Prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery
i podjęcia roli zawodowej
Opis działania

Sposoby realizacji

Osoby/instytucje

Prowadzenie zajęć z uczniami
klas I Technikum i Branżowej
Szkoły I Stopnia.

Prowadzenie zajęć z
doradztwa zawodowego:
1. Rola doradcy
zawodowego.
2. System kształcenia
zawodowego.
3. Mocne i słabe strony
osobowości.
4. Komunikacja
interpersonalna.

wychowawcy,
nauczyciele
przedsiębiorczości,
pedagog,
doradcy - konsultanci

Prowadzenie zajęć z uczniami
klas II i III Technikum
oraz klas II Zasadniczej Szkoły
Zawodowej.

Prowadzenie zajęć z
doradztwa zawodowego:
1. Jak efektywnie
komunikować się.
2. Motywacja a proces
uczenia się.
3. Jak skutecznie
negocjować.
4. Wpływ emocji na
zachowania.
5. Kształtowanie postawy
asertywności.

wychowawcy,
nauczyciele
przedsiębiorczości,
pedagog,
doradcy - konsultanci

rok szkolny

Prowadzenie zajęć z uczniami
klas programowo najstarszych
(IV Technikum, III ZSZ).

Prowadzenie zajęć z
doradztwa zawodowego:

wychowawcy,
nauczyciele
przedsiębiorczości,
pedagog,
doradcy - konsultanci

rok szkolny

realizujące

1. Planowanie kariery
edukacyjnej i
zawodowej.
2. Źródła informacji
zawodowej.
3. Autoprezentacja.
4. Rozmowa
kwalifikacyjna.
5. Zawody przyszłości.

Czas
realizacji
rok szkolny

Prowadzenie zajęć
przedstawiających sytuację na
lokalnym rynku pracy z uczniami
kończących klas
(IV Technikum, III ZSZ).

Na lekcji wychowawczej
lub podstaw
przedsiębiorczości
przedstawienie sytuacji
panującej na lokalnym
rynku pracy na podstawie
informacji z PUP.

wychowawca,
nauczyciel podstaw
przedsiębiorczości,
doradca/konsultant,
pedagog,
pracownik PUP

rok szkolny

Spotkania z przedstawicielami
zawodów.

Zaproszenie na zajęcia
przedstawicieli różnych
zawodów.

wychowawca,
nauczyciel przedmiotu,
pedagog

rok szkolny

Udział w targach
pracy/edukacyjnych.

Uczestnictwo uczniów i
nauczycieli.

nauczyciele
odpowiedzialni,
pedagog

zgodnie z
ustalonym
terminem

Pozyskiwanie lub
opracowywanie scenariuszy
zajęć aktywizujących
poświęconych problematyce
doradztwa edukacyjnozawodowego.

analiza literatury
przedmiotu, stron
internetowych
poświęconych
problematyce
doradztwa lub
wymiana
doświadczeń z innymi
doradcami pod kątem
ciekawych
scenariuszy zajęć
lub
- opracowywanie
scenariuszy zajęć
aktywizujących
(warsztatowych)
samodzielnie albo
przy wsparciu
doradcy-konsultanta

-

bibliotekarz
szkolny, pedagog,
doradca/konsultant,

-

- doradca,
doradca/konsultant

na bieżąco

Obszar 4. Koordynowanie działalności informacyjno - doradczej prowadzonej przez
szkołę/placówkę
Opis działania

Sposoby realizacji

Koordynowanie przez doradcę
szkolnego działalności
informacyjnej w zakresie
doradztwa edukacyjnozawodowego na terenie szkoły.

systematyczne
(okresowe)
pozyskiwanie od
nauczycieli
przedmiotu i
wychowawców
informacji o
planowanych
działaniach w zakresie
doradztwa

-

-

przekazywanie
informacji nt.
przedsięwzięć
podejmowanych
przez szkołę w
ramach doradztwa
zawodowego do
dyrektora szkoły

Osoby/instytucje
realizujące
- doradca/pedagog

Czas
realizacji
na bieżąco

doradca/pedagog

na bieżąco

doradca/pedagog
przy wsparciu
informatyka szkoły

na bieżąco

doradca/pedagog
przy wsparciu
doradcy/konsultanta,
specjalistów PP- P

na bieżąco

-

aktualizowanie
informacji
poświęconych
doradztwu
zawodowemu na
stronie internetowej
szkoły np.: informacje
o zatrudnieniu dla
młodzieży, o kursach i
szkoleniach

-

pomoc w realizacji
szkoleń/spotkań
na rzecz doradztwa
edukacyjno-zawodowego

-

-

-

Obszar 5. Podejmowanie współpracy ze wszystkimi nauczycielami szkoły
Opis działania

Sposoby realizacji

Osoby/instytucje

Spotkania z rodzicami na temat
całożyciowego poradnictwa
zawodowego.

Rozmowy z rodzicami na
temat całożyciowego
poradnictwa
zawodowego podczas
zebrań oraz spotkań
indywidualnych.

wychowawcy,
pedagog, doradca

Szkolenia warsztatowe dla
nauczycieli na temat
całożyciowego poradnictwa
zawodowego.

Warsztaty dla nauczycieli.

nauczyciele,
wychowawcy,
pedagog,
doradca/konsultant

rok szkolny

Diagnozowanie potrzeb
doradczych uczniów o
specjalnych potrzebach
edukacyjnych.

Prowadzenie
indywidualnych rozmów z
uczniami, rodzicami,
nauczycielami
przedmiotu,
wychowawcami,
pedagogiem,
pracownikami PP- P,
doradcą zawodowym.

pedagog, doradca przy
współpracy z członkami
zespołu ds. pomocy
psychologiczno –
pedagogicznej

na bieżąco

realizujące

Czas
realizacji
rok szkolny

