Szkolne Koło Doradztwa Zawodowego
„Planowanie kariery zawodowej uczniów”
1. Przeznaczenie programu:
Program orientacji szkolnej i zawodowej przeznaczony jest dla
uczniów klas III gimnazjum,
stojących przed wyborem szkoły
ponadgimnazjalnej i przyszłej drogi zawodowej.
2. Cele programu:
a) cel główny:
Umożliwienie uczniom dokonania właściwego wyboru szkoły
ponadgimnazjalnej zgodnie z jego predyspozycjami
psychofizycznymi oraz uwarunkowań społecznych.
b) cele szczegółowe:
– udzielenie pomocy w podejmowaniu decyzji w zakresie dalszego
kształcenia
– przygotowanie ucznia do samodzielnego i aktywnego
kształtowania swojej drogi zawodowej
– samopoznanie swojej osobowości przez ucznia.
– uświadomienie młodym ludziom konieczności konfrontowania
swoich predyspozycji psychologicznych, potrzeb i wartości
z obiektywnymi wymaganiami stawianymi przez współczesny rynek
pracy
– nawiązanie współpracy ze szkołami średnimi
– upowszechnienie zagadnień związanych z planowaniem własnej
kariery zawodowej i przyszłości.
3. Forma zajęć:
– poradnictwo indywidualne uczniów
– poradnictwo grupowe (zajęcia w klasach)
– konsultacje indywidualne z rodzicami
– spotkania z pracownikami Poradni Psychologicznopedagogicznej
– szkolenia dla rodziców
– Targi Edukacyjne
– Dni otwarte szkół średnich
– spotkania uczniów z przedstawicielami szkół średnich
4. Treści programowe
- Samopoznanie – uświadomienie oraz określenie własnych
predyspozycji osobowościowych przez ucznia ( typ
inteligencji, temperament, odporność na stres)
– Przygotowanie autoprezentacji – określenie mocnych stron
ucznia
– Moje zainteresowania i pasje
– Uświadomienie swoich uwarunkowań rodzinnych i społecznych
w kontekście wyboru szkoły średniej

– Poznanie specyfiki różnych zawodów
– Określenie własnych preferencji zawodowych przez
ćwiczenia na wystandaryzowanych kwestionariuszach

ucznia,

– Zapoznanie z ofertą szkół średnich w mieście
– Poznanie procedur rekrutacji do szkół średnich w bieżącym
roku szkolnym
– Reforma programowa w
szkolnictwa zawodowego

szkołach

średnich

z

uwzględnieniem

– Zapoznanie uczniów z perspektywami dalszego kształcenia
w określonym kierunku bądź podjęciu pracy w odniesieniu do
aktywnej sytuacji na rynku pracy
– Przekazanie informacji na temat ograniczeń przy
zawodu wynikających z problemów zdrowotnych uczniów

wyborze

– Wybór szkoły średniej, zawodu a niepełnosprawność ucznia
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