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ZESPÓŁ DORADZTWA
EDUKACYJNEGO I ZAWODOWEGO
proponuje:
Uczniom szkół podstawowych:
1. Grupowe badanie zainteresowań zawodowych.
2. Zajęcia warsztatowe wprowadzające w tematykę zawodoznawczą.

Gimnazjalistom:
1. Uczniom klas trzecich udział w Programie „Zaplanuj karierę”:
- grupowe badanie predyspozycji zawodowych (zainteresowań, umiejętności, zdolności),
- indywidualne porady w oparciu o uzyskane wyniki,
- pogłębioną diagnozę predyspozycji zawodowych na terenie poradni.
2. Warsztaty przygotowujące do wyboru szkoły i zawodu w klasach pierwszych lub drugich:
- „Jak dobrze wybrać zawód czy szkołę – czynniki warunkujące trafną decyzję zawodową”,
- „Motywacja kluczem do sukcesu” – zajęcia wzmacniające motywację wewnętrzną do
samorealizacji własnych postanowień.
3. Pomoc uczniom z istotnymi ograniczeniami zdrowotnymi:
- indywidualne porady na terenie poradni lub szkoły,
- wydawanie opinii o istotnych przeciwwskazaniach dotyczących wyboru szkoły lub zawodu.

Uczniom szkół ponadgimnazjalnych:
1. Udział w Programie „ Twoja przyszłość” – przeznaczonego dla klas maturalnych:

- grupowe zajęcia warsztatowe mające na celu dokonanie samooceny i samopoznania
w zakresie typu osobowości zawodowej, poznania swoich umiejętności i kompetencji,
zainteresowań związanych z konkretnymi grupami zawodów,
- indywidualne porady w oparciu o uzyskane wyniki,
- pogłębioną diagnozę predyspozycji zawodowych na terenie poradni.
2. Zajęcia warsztatowe:
- „Spokojnie, to tylko matura” – przygotowanie do poradzenia sobie ze stresem
przedegzaminacyjnym,
- „Planowanie kariery zawodowej” – pobudzenie do kreatywnego planowania swojej
przyszłości.
3. Pomoc uczniom z istotnymi ograniczeniami zdrowotnymi planującymi dalszą
ścieżkę zawodową.

Rodzicom:
1. Konsultacje dla rodziców i opiekunów w zakresie wspierania młodzieży w podejmowaniu
decyzji zawodowych – spotkanie na terenie poradni.
2. Spotkanie edukacyjne na terenie szkół objętych działaniami poradni:
- zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych,
- odkrywanie talentów u dzieci.
3. Konsultacje indywidualne po badaniach predyspozycji zawodowych uczniów na spotkaniach z rodzicami, np. w ramach Dni Otwartych Szkoły.

Nauczycielom i pedagogom:
1. Wsparcie w tworzeniu systemu doradztwa szkolnego na terenie placówek.
2. Wspólne działania realizowane w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery.

