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PODSTAWOWE POJĘCIA Z ZAKRESU DORADZTWA ZAWODOWEGO

Doradca zawodowy:
Osoba udzielająca pomocy, w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych, młodzieży i osobom
dorosłym w wyborze zawodu, kierunku kształcenia i szkolenia, uwzględniając ich możliwości psychofizyczne
i sytuację życiową a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego, współpracując
z rodzicami i nauczycielami w procesie orientacji zawodowej uczniów oraz wykorzystując w tym celu wiedzę
o zawodach, znajomość psychologicznych i pedagogicznych technik, diagnozę rynku pracy oraz techniczne
środki przekazywania informacji zawodowej. (por.: Klasyfikacja Zawodów i Specjalności. 1995. Wyd. MPiPS.
Tom V, Zeszyt 2 cz. II. s. 497)
Doradztwo zawodowe:
Świadczenie pomocy w dokonywaniu kolejnych decyzji wyboru zawodu lub pracy w formie indywidualnej
porady zawodowej, poprzez analizę pola problemowego jednostki i udzielenie jej informacji zawodowych,
podawanie wskazówek, sugestii oraz instrukcji. (por.: K. Lelińska: Założenia i kierunki rozwoju poradnictwa
zawodowego w warunkach reformy edukacji, (1999) Problemy poradnictwa psychologiczno –
pedagogicznego Nr 2/11. s. 29 ).
Poradnictwo zawodowe:
Długofalowe i wieloetapowe działania wychowawcze, towarzyszące jednostce w trakcie jej rozwoju
zawodowego. Obejmuje ono udzielanie pomocy uczniom i dorosłym w planowaniu, tworzeniu i rozwoju
kariery zawodowej, przynoszącej jednostce satysfakcję i zawodowy sukces. (por.: Ogólne zasady
funkcjonowania poradnictwa zawodowego w systemie urzędów pracy. (1996) Wyd. KUP. s. 4, maszynopis)
Informacja zawodowa:
Zbiory danych potrzebnych jednostce do podejmowania kolejnych decyzji zawodowych oraz związanych z
zatrudnieniem. Zakres treści, metod i kanały przekazywanych informacji są dostosowane do etapu rozwoju
zawodowego jednostki oraz rodzajów podejmowanych decyzji. (por.: K. Lelińska: Przygotowanie uczniów do
wyboru zawodu metodą zajęć praktycznych. (1985). WSiP. s. 35)
Orientacja zawodowa:
Działania wychowawcze szkoły, rodziców, i innych osób, grup i instytucji - mające na celu przygotowanie
młodzieży do planowania kariery zawodowej, których ważnym elementem jest podejmowanie kolejnych
decyzji wyboru zawodu i szkoły. (por.: K. Lelińska: Założenia i kierunki rozwoju poradnictwa zawodowego
w warunkach reformy edukacji (1999) s. 29)
Informacja edukacyjna:
Zbiory danych potrzebnych jednostce do podejmowania decyzji związanych z dalszym kształceniem. (opr. G.
Sołtysińska).
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Zawód:
Wewnętrznie spójny system czynności wymagający określonych kwalifikacji, wykonywanych w uregulowany
sposób i systematycznie, stanowiący podstawę utrzymania i zapewniający pozycję w społeczeństwie.(por.:
J. Szczepański: Czynniki kształtujące zawód i strukturę zawodową. Socjologia zawodów. (1965) KiW.)
Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego:
Ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu przygotowania uczniów do wyboru zawodu, poziomu
i kierunku kształcenia. System powinien określać: role i zadania doradcy w ramach rocznego planu działań,
czas i miejsce realizacji zadań, oczekiwane efekty, formy i metody pracy.(opr. A. Łukaszewicz).

WSTĘP

W sytuacji wciąż dużego bezrobocia w Polsce, pomoc doradców zawodowych lub innych osób
zajmujących się doradztwem zawodowym powinna być dostępna na każdym etapie życia człowieka. Coraz
częściej, bowiem będzie on zmuszony wielokrotnie zmieniać zawód, uzupełniać kwalifikacje oraz
poszukiwać pracy. Ciągłe podnoszenie kwalifikacji i ich zmiana stają się czynnikami na trwale wpisanymi
w życiorys zawodowy każdego pracownika. Pracodawcy szczególnie cenią: inicjatywę, zaangażowanie,
niezależność, elastyczność, a także dyspozycyjność i umiejętność pracy w zespole. Zmienia się również
charakter relacji między pracodawcą a pracownikiem. Uczenie się przez całe życie i rozwijanie różnorodnych
kompetencji ułatwia dobre funkcjonowanie na rynku pracy. Wszelkiego rodzaju wybory dotyczące zdobycia
wykształcenia, czy kwalifikacji zawodowych wymagają świadomości własnych zasobów, znajomości rynku
edukacyjnego, świata zawodów i struktury rynku pracy. Stąd też ważnym elementem modyfikacji systemu
edukacji, w tym głównie systemu edukacji zawodowej, staje się wyposażenie uczniów w umiejętności
przydatne w podejmowaniu racjonalnych decyzji dotyczących wyboru zawodu, które rzutować będą na
dalszy przebieg kariery zawodowej młodego człowieka. Oznacza to konieczność stworzenia takiego
programu doradztwa zawodowego, który zapewni uczniom nie tylko poznanie możliwości zdobycia
zawodów oferowanych przez szkoły oraz wymagań, jakie stawiają one kandydatom, ale umożliwi także
rozwijanie świadomości własnych uzdolnień, posiadanych umiejętności, kwalifikacji i zainteresowań –
w aspekcie życzeniowym i rzeczywistym. Zapewni poznanie procesu aktywnego poszukiwania pracy,
podejmowania decyzji oraz uświadomienie konsekwencji dokonywanych wyborów. Wreszcie stworzy
możliwość kształcenia umiejętności radzenia sobie ze zmianami poprzez rozwijanie umiejętności
adaptacyjnych oraz umiejętności wychodzenia naprzeciw nowym sytuacjom i nowym wyzwaniom. Tym
zadaniom próbuje sprostać Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego (WSDZ) oraz zatrudniony
w szkole doradca zawodowy koordynujący jego działanie. Aktualny rynek pracy stawia coraz wyższe
wymagania młodzieży w zatrudnieniu i dlatego też realizacja Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa
Zawodowego (WSDZ) w szkole średniej jest tak istotna we właściwym przygotowaniu uczniów do
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racjonalnych decyzji edukacyjno-zawodowych. To właśnie tutaj, absolwent dokonuje najważniejszych
wyborów w zakresie dalszego kształcenia. Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu jest
jednym z najważniejszych celów wychowawczych szkoły.

FUNKCJONOWANIE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych przez
szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do wyboru zawodu, poziomu i kierunku kształcenia.
WSDZ stanowi jeden z podstawowych dokumentów wychowawczych szkoły i jest włączony do Statutu
Szkoły.
Założenia i cele Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego
Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego zakłada, że:
1.

wybór zawodu nie jest pojedynczym, świadomym aktem decyzyjnym, ale procesem rozwojowym
i stanowi sekwencję decyzji podejmowanych na przestrzeni wielu lat życia;

2.

na wybór zawodu składają się: wiedza na temat siebie, wiedza na temat zawodów, ścieżek
edukacyjnych i rynku pracy;

3.

na wybór zawodu wpływają głównie cechy osobowościowe jednostki (temperament, charakter,
poziom inteligencji, zainteresowania, zdolności), umiejętności, doświadczenia, wyznawane wartości
i normy, czynniki emocjonalne, zdrowotne, rodzaj i poziom wykształcenia, wpływ rodziny, aktywność
własna jednostki;

4.

preferencje zawodowe wywodzą się z doświadczeń dzieciństwa i rozwijają się w toku życia człowieka;

5.

działania w ramach WSDZ muszą być systematyczne, zaplanowane i realizowane według
harmonogramu pracy szkoły;

6.

WSDZ obejmuje indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami i nauczycielami,

7.

WSDZ ma charakter planowych działań ogółu nauczycieli i koordynowany jest przez szkolnego doradcę
zawodowego, dzięki czemu wszelkie działania szkoły mają spójny charakter.

Celem głównym jest przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia, jest
jednym z najważniejszych celów wychowawczych liceum. Wskazuje na konieczność wykształcenia
u uczniów konkretnych umiejętności i predyspozycji, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania
w różnych rolach zawodowych i społecznych.
Cele szczegółowe:
1.

Uczniowie:
a)

poznają własne predyspozycji zawodowe, zainteresowania, uzdolnienia, umiejętności;

b)

rozwijają umiejętności pracy zespołowej, przełamywania barier środowiskowych oraz
kształtowania właściwych relacji społecznych;
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c)

potrafią określić swoje mocne strony, są świadomi swoich ograniczeń;

d)

są zmotywowani do podjęcia wysiłku przy podejmowaniu decyzji w zaplanowaniu swojej
przyszłości zawodowej;

e)

znają czynniki trafnego wyboru zawodu;

f)

posiadają informacje o zawodach i sytuacji na rynku pracy;

g)

znają system kształcenia oraz ofertę edukacyjną szkół wyższych;

h)

znają warunki i harmonogram rekrutacji do szkół wyższych;

i)

wybierają zawód i szkołę po dokonaniu analizy własnych możliwości psychofizycznych
z wymaganiami szkoły i zawodu;

2.

j)

znają przeciwwskazania zdrowotne do wyboru zawodu;

k)

znają źródła informacji edukacyjnej i zawodowej.

Rodzice:
a)

są zaangażowani i przygotowani do pełnienia roli „doradców”;

b)

znają czynniki wyboru szkoły i zawodu,

c)

wspomagają dzieci w procesie podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych;

d)

wiedzą, gdzie szukać pomocy dla młodzieży z problemami: zdrowotnymi, emocjonalnymi,
decyzyjnymi, intelektualnymi, rodzinnymi itp.;

e)

3.

włączają się do działań informacyjnych szkoły (np. jako przedstawiciele różnych zawodów).

Nauczyciele:
a)

potrafią diagnozować potrzeby i zasoby uczniów;

b)

rozwijają talenty, zainteresowania, zdolności, predyspozycje;

c)

wspierają uczniów w procesie podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych;

d)

realizują działania z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej i roli
pracownika;

e)

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

f)

angażują przedstawicieli instytucji i zakładów pracy w działania doradcze szkoły.

DORADCA ZAWODOWY

Realizacja zadań ujętych w WSDZ uzasadnia konieczność korzystania z doradcy zawodowego, który podlega
bezpośrednio dyrektorowi szkoły.
Cele i działania szkolnego doradcy zawodowego:
1.

Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia.

2.

Przygotowanie ucznia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, np.:
a) bezrobocie,
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b) adaptacja do nowych warunków i mobilności zawodowej
3.

Przygotowanie ucznia do roli pracownika.

4.

Przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i
zawodowych.

5.

Pomoc nauczycielom w realizacji działań doradczych.

Zadania szkolnego doradcy zawodowego:
1.

systematycznie diagnozuje zapotrzebowanie poszczególnych uczniów, rodziców na informacje
edukacyjne i zawodowe;

2.

pomaga uczniom w określeniu ich zainteresowań, uzdolnień oraz innych cech istotnych przy
podejmowaniu decyzji edukacyjnych planowaniu kariery zawodowej;

3.

udziela uczniom indywidualnych porad zawodowych;

4.

pomaga w określaniu możliwości zawodowych uczniów mających określone ograniczenia
psychofizyczne i wskazuje odpowiednie dla nich rodzaj zatrudnienia;

5.

udziela uczniom informacji o przeciwwskazaniach zdrowotnych do wykonywania zawodu;

6.

gromadzi, aktualizuje i udostępnia informacje edukacyjne i zawodowe właściwe dla danego poziomu
kształcenia;

7.

prowadzi zajęcia klasowe przygotowujące uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli
zawodowej;

8.

prowadzi zajęcia grupowe (warsztaty) umożliwiające nabycie przez uczniów odpowiednich
umiejętności poszukiwania, uzyskiwania i utrzymania pracy;

9.

współpracuje z innymi nauczycielami (radą pedagogiczną) w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań
w zakresie orientacji zawodowej;

10. opracowuje i aktualizuje informacje o zawodach, drogach uzyskiwania kwalifikacji zawodowych oraz
potrzebach rynku pracy;
11. upowszechnia wiedzę na temat planowania kariery zawodowej, możliwości pozyskiwania informacji o
zawodach, uzyskiwaniu kwalifikacji zawodowych, sytuacji na rynku pracy lokalnym, krajowym i w UE;
12. sporządza sprawozdania z prowadzonej działalności;
13. kieruje w sprawach trudnych do specjalistów w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, lekarza
medycyny pracy.
W celu realizacji zadań doradca zawodowy jest zobowiązany do:
1.

Opracowania rocznego planu realizacji WSDZ, uwzględniającego potrzeby uczniów w zakresie
doradztwa zawodowego.

2.

Bieżącej współpracy w realizacji działań doradczych z:
a)

dyrektorem szkoły,

b)

wychowawcami klas,
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3.

c)

nauczycielami,

d)

pielęgniarką szkolną,

e)

rodzicami

Składania okresowej informacji dyrektorowi szkoły oraz radzie pedagogicznej ze swoich działań.

Realizacja Wewnątrzszkolnego Doradztwa Zawodowego
1.

Szkolny doradca zawodowy realizuje zadania na podstawie, zatwierdzonego przez Dyrektora szkoły
WSDZ i planu realizacji zadań WSDZ na dany rok szkolny.

2.

Realizacja zadań WSDZ jest uzależniona od zasobów, jakimi dysponuje szkoła:
a)

odpowiednie zaplecze do udzielania porad i konsultacji indywidualnych oraz pomieszczenia do
prowadzenia zajęć grupowych.,

b)

doradca zawodowy dysponuje multimedialnymi programami do badania predyspozycji
zawodowych uczniów, bazą danych o zawodach, rynku pracy, informatorami o szkołach wyższych,
policealnych, specjalistyczną literaturą, scenariuszami zajęć doradczych, broszurami, ulotkami,
plakatami itp.

3.

Treści z zakresu doradztwa zawodowego są realizowane w ciągu roku szkolnego zgodnie z planem
działań WSDZ:

4.

5.

6.

a)

na lekcjach wychowawczych, przedmiotowych,

b)

zajęciach pozalekcyjnych,

c)

poza szkołą poprzez aktywny udział uczniów: w Targach Akademia, Targach Pracy,

Osobami odpowiedzialnymi za realizację WSDZ są
a)

dyrektor I LO w Elblągu

b)

doradca zawodowy (osoba wyznaczona jeśli nie ma doradcy),

Osoby współodpowiedzialne za realizację działań doradczych:
a)

pedagog,

b)

psycholog szkolny,

c)

nauczyciele, wychowawcy,

d)

pielęgniarka szkolna

e)

inne osoby wspomagające działania doradcze szkoły.

Szkoła współpracuje z instytucjami zewnętrznymi zajmującymi się kształtowaniem kariery zawodowej,
są to:
a)

poradnia psychologiczno-pedagogiczna,

b)

powiatowy urząd pracy,

c)

szkoły wyższe,

d)

zakłady pracy, przedsiębiorcy,

e)

poradnie specjalistyczne,
7
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f)

7.

lekarze medycyny pracy itp.

Realizacja głównego celu WSDZ zobowiązuje całą społeczność szkolną, specjalistów, wychowawców,
nauczycieli, uczniów, rodziców

i instytucje zewnętrzne do systematycznych oddziaływań

wychowawczo-doradczych, których efektem jest przygotowanie młodzieży do prawidłowego
funkcjonowania w różnych rolach zawodowych i społecznych.

Zakres działań osób zaangażowanych w proces doradczy wynika z ich kompetencji, profilu wykształcenia
i podstawy programowej z poszczególnych przedmiotów.

Osoba zaangażowana
w proces doradczy

Przykładowy zakres działań

Nauczyciel informatyki

omawia organizację pracy i przepisy bhp, wdraża uczniów do
poszukiwania informacji w sieci.

Nauczyciel
Wiedzy o Społeczeństwie

prezentuje treści dotyczące pracy i przedsiębiorczości, omawia potrzeby
człowieka i sposoby ich zaspokojenia, omawia przyczyny i skutki
bezrobocia, prezentuje strukturę dokumentów aplikacyjnych. kształtuje
umiejętności planowania dalszej edukacji uwzględniające predyspozycje
i umiejętności ucznia; kształtuje umiejętności poszukiwania informacji
o możliwościach zatrudnienia na rynku lokalnym, regionalnym
i krajowym (ogłoszenia, UP, Internet)

Nauczyciel bibliotekarz

gromadzi i udostępnia literaturę psychologiczną, pedagogiczną, z zakresu
prawa pracy; popularyzuje informatory i ulotki na temat oferty
edukacyjnej szkół wyższych; wskazuje źródła informacji edukacyjno zawodowej.

Nauczyciel języka polskiego

uczy prawidłowego przygotowywania dokumentów aplikacyjnych, np.
CV, listu motywacyjnego, pisania podania) omawiając treści związane z
pracą uczy np. o zawodach i czynnościach z nimi związanych, warunkach
zatrudnienia, pracy dorywczej i rynku pracy

Nauczyciele geografii

omawiając ludność Polski- uczeń potrafi wskazać różnice w strukturze
zatrudnienia ludności w swoim regionie i w Polsce; podaje główne ,
aktualne problemy rynku pracy w Polsce i regionie, wskazuje regionalne
zróżnicowanie rynku pracy w Polsce i regionie

Psycholog i pedagog szkolny

wdrażają, uczniów do pogłębiania wiedzy umiejętności z zakresu
kompetencji społecznych autoprezentacji, metod radzenia sobie
w sytuacjach trudnych, stresogennych itp.

Wychowawcy klas na
godzinach wychowawczych
poświęconych realizacji
tematyki zawodoznawczej

pogłębiają kompetencje interpersonalne uczniów, prowadzą ćwiczenia
integrujące grupę, rozwijające samowiedzę itp. organizują spotkania
z przedstawicielami różnych zawodów z udziałem rodziców; wspierają
uczniów w procesie decyzyjnym; kierują do specjalistów; pełnią funkcję
wspierająco-informacyjną dla rodziców
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FORMY, METODY I TECHNIKI REALIZACJI ZADAŃ WEWNĄTRZSZKOLNEGO DORADZTWA ZAWODOWEGO.

1.

Poradnictwo indywidualne stanowi jedną z form wspierania uczniów w rozwoju edukacyjnozawodowym. Podstawowym zadaniem poradnictwa indywidualnego jest udzielanie pomocy w zakresie
diagnozy zainteresowań i predyspozycji psychofizycznych ucznia oraz ukierunkowania wyboru kierunku
kształcenia.
Uczniowie mający trudności z podjęciem decyzji i mogą zgłosić się do doradcy zawodowego na
indywidualną poradę – konsultację w formie:
a)

rozmowy i wywiadu doradczego;

b)

diagnozy predyspozycji zawodowych – testy;

c)

wsparcia w podnoszeniu samooceny i radzeniu sobie w sytuacjach utrudniających optymalny
rozwój;

d)

udzielenia informacji adekwatnych do potrzeb ucznia;

e)

pomocy w prawidłowym przygotowaniu dokumentów w czasie procesu rekrutacyjnego do
wyższych, policealnych.

2. W trakcie doświadczeń grupowych uczeń może dokonać właściwej oceny swoich umiejętności
i zdolności. Uczniowie – dzięki pomocy nauczycieli, specjalistów, przedstawicieli zawodów – mają
możliwość praktycznego zastosowania zdobytych umiejętności i wiedzy oraz uświadamiają sobie
znaczenie poszczególnych przedmiotów w kształtowaniu kariery zawodowej. Zajęcia grupowe
pozwalają młodzieży przełamywać osobiste bariery związane z funkcjonowaniem społecznym.
Grupowe formy poradnictwa zawodowego odbywają się w ramach:

3.

a)

lekcji wychowawczych,

b)

warsztatów,

c)

lekcji przedmiotowych,

d)

kół zainteresowań,

e)

wycieczek.

Metody w poradnictwie grupowym stosowane w pracy doradczej:
a)

aktywizujące problemowe – burza mózgów, dyskusja,

b)

zapisowe –mapy myśli,

c)

testowe (kwestionariusze, ankiety, testy),

d)

audiowizualne – filmy edukacyjne, zasoby Internetu i prezentacje multimedialne,

e)

treningi umiejętności społecznych,

f)

mini wykłady, pogadanki,

g)

warsztaty zawodoznawcze
9
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4.

Formy pracy doradczej adresowane do uczniów:
a)

badanie (diagnoza) zapotrzebowania na działania doradcze prowadzone w szkole (wywiad,
kwestionariusz ankiety);

b)

zajęcia warsztatowe (grupowe) służące rozbudzeniu świadomości konieczności planowania
własnego rozwoju i kariery zawodowej, umożliwiające poznanie siebie i swoich predyspozycji
zawodowych;

c)

warsztaty doskonalące umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej i współdziałania
w grupie, rozwijające umiejętności autoprezentacji i rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcami,
radzenie sobie ze stresem;

d)

zajęcia uczące umiejętności redagowania dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny) oraz
przygotowania do tego, jak zostać przedsiębiorcą;

e)

udostępnianie informacji o zawodach, o szkołach wyższych, rynku pracy (lokalnym, krajowym,
w UE), możliwościach kształcenia i zatrudnienia, obowiązującym prawie pracy;

f)

spotkania z przedstawicielami różnych zawodów;

g)

organizowanie dni otwartych (prezentacja i promocja oferty edukacyjnej I LO w Elblągu);

h)

organizowanie prelekcji w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery;

i)

działanie uczniowskiego wolontariatu;

j)

udzielanie indywidualnych porad uczniom w podjęciu decyzji edukacyjnej i zawodowej, mających
problemy zdrowotne lub osobiste,

5.

k)

udzielnie porad uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

l)

organizowanie wycieczek na targi edukacyjne, do zakładów pracy, wyjazdów integracyjnych itp.

Działania doradcze na rzecz rodziców obejmują w szczególności prezentację założeń pracy
informacyjno-doradczej szkoły na rzecz uczniów,

6.

Rodzice uczniów mających problemy zdrowotne, emocjonalne, decyzyjne, rodzinne mogą korzystać z
indywidualnej pomocy specjalisty. Formy działań adresowane do rodziców:
a)

prezentacja założeń pracy informacyjno-doradczej szkoły na rzecz uczniów;

b)

indywidualna praca z rodzicami uczniów, którzy wykazują problemy zdrowotne, emocjonalne
decyzyjne, intelektualne, rodzinne itp.;

7.

c)

wspomaganie rodziców w procesie podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowej przez dzieci;

d)

włączanie rodziców, jako przedstawicieli różnych zawodów, do działań informacyjnych szkoły;

e)

udostępnianie informacji edukacyjnych.

Formy działań adresowane do nauczycieli:
a)

utworzenie i zapewnienie ciągłości działania Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa
Zawodowego zgodnie ze statutem szkoły;
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b)

określenie priorytetów dotyczących gromadzenia informacji i prowadzenia poradnictwa
zawodowego w szkole;

c)

identyfikacja potrzeb i dostosowanie oferty edukacyjnej placówki do zmian zachodzących na
rynku pracy.

8.

Inne formy pracy w ramach orientacji zawodowej prowadzonej w szkole to:
a)

organizowanie wycieczek zawodoznawczych do zakładów pracy, na Młodzieżowe Targi
Edukacyjne, Targi Akademia

b)

angażowanie rodziców do dzielenia się doświadczeniami związanymi z wykonywanym zawodem,

c)

organizowanie spotkań informacyjnych z przedstawicielami szkół pnadgimnazjalnych,

d)

ogłaszanie konkursów promujących świat zawodów,

e)

spotkania

informacyjno-diagnostyczne

z

osobami

i

instytucjami

wspierającymi

szkołę

w działaniach doradczych,
f)

uaktualnianie informacji na stronie internetowej.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z REALIZACJI WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO

1.

Dla indywidualnych odbiorców:
a) dostęp do informacji zawodowej dla uczniów, nauczycieli i rodziców;
b) poszerzanie edukacyjnych i zawodowych perspektyw uczniów;
c) ułatwienie wejścia na rynek pracy;
d) wzrost mobilności zawodowej absolwentów;
e) wyrównywanie szans na rynku pracy;
f) podkreślenie elastyczności i możliwości modyfikacji zaplanowanej kariery.

2.

Dla szkoły:
a)

realizacja zobowiązań ujętych w ustawie o systemie oświaty dotyczących przygotowania uczniów
do wyboru zawodu i kierunku kształcenia;

b)

3.

utworzenie w szkole bazy informacji edukacyjnej i zawodowej oraz jej aktualizacja.

Dla pracodawcy:
a)

zwiększenie szansy znalezienia odpowiednio przygotowanych kandydatów świadomych oczekiwań
rynku pracy;

b)

nawiązanie dialogu między szkołami, pracodawcami a władzami samorządowymi w celu
dostosowania kierunków kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy.

11

