PODSTAWA PRAWNA
•Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku –Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, art. 47
ust. l pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. póz. 996,
1000 i 1290) •Przepisy w prowadzające ustawę –Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.60)
•Ustawa z dnia 7 września 1991 –o Systemie Oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz.1943)
ZAŁOŻENIA
• Wybór zawodu nie jest pojedynczym , decyzyjnym aktem, ale procesem rozwojowym
i stanowi sekwencję decyzji podejmowanych na przestrzeni kilku lat
• Preferencje zawodowe wywodzą się z doświadczeń dzieciństwa i rozwijają się wraz
z upływem czasu
• Na wybór zawodu wpływają głównie wartości i czynniki emocjonalne, poziom
wykształcenia, wpływ środowiska
PODSTAWOWE POJĘCIA
Działania związane z doradztwem zawodowym – ogół zaplanowanych i systematycznych
działań podejmowanych przez przedszkole, szkołę lub placówkę, których celem jest
przygotowanie i wspieranie uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych.
Działania te obejmują m.in. zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, zajęcia związane
z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, działania skierowane do rodziców i nauczycieli,
współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
Preorientacja zawodowa – ogół działań o charakterze wychowawczym, podejmowanych
przez nauczycieli i rodziców, ukierunkowanych na zbliżanie dzieci w wieku przedszkolnym
do środowiska pracy.
Orientacja zawodowa – ogół działań o charakterze dydaktyczno-wychowawczym
ukierunkowanych na kształtowanie u uczniów klas I–IV szkoły podstawowej pozytywnych
i proaktywnych postaw wobec pracy i edukacji poprzez poznawanie i rozwijanie własnych
zasobów oraz nabywanie wiedzy na temat zawodów i rynku pracy.
Doradztwo zawodowe – uporządkowane i zaplanowane działania mające na celu wspieranie
uczniów klas VII–VIII szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych w procesie
świadomego i samodzielnego podejmowania decyzji edukacyjnych, a także zawodowych.
Uczeń –dziecko (na etapie wychowania przedszkolnego), uczeń (na etapie szkoły
podstawowej, szkoły ponadpodstawowej z wyłączeniem szkoły policealnej), słuchacz (w
szkole policealnej) (,,Wzorcowe rozwiązania organizacyjne funkcjonowania WSDZ dla
szkoły podstawowej”, ORE, Warszawa 2017)
CELE OGÓLNE
Celem preorientacji zawodowej jest wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami
najbliższymi ich otoczeniu, kształtowanie postawy pracy i motywacji do działania,
pobudzanie i rozwijanie zainteresowań dzieci oraz stymulowanie ich prozawodowych
marzeń.
Celem doradztwa zawodowego w klasach VII–VIII szkoły podstawowej jest przygotowanie
uczniów do odpowiedzialnego planowania kariery i podejmowania przy wsparciu doradczym

decyzji edukacyjnych i zawodowych uwzględniających znajomość własnych zasobów oraz
informacje na temat rynku pracy i systemu edukacji. („Wzorcowe rozwiązania organizacyjne
funkcjonowania WSDZ dla szkoły podstawowej”, ORE, Warszawa 2017)
Zachęcamy uczniów oraz rodziców uczniów kl. 8 do obejrzenia filmów animowanych o
wyborze szkoły oraz zawodu. W filmach pojawia się jeszcze wybór szkoły gimnazjalnej
jednak w bardzo łatwy i przyjemny sposób omawiają temat naszych zainteresowań,
motywacji, przeżywanych emocji, podejmowania decyzji i wyboru szkoły
ponadpodstawowej.
1. Zmiana – stały element życia
https://www.youtube.com/watch?v=762XasOJ5NQ&list=PLHLGEQSnnAF6N_N65rwVs
elu8E1zeuFLx&index=1
2. Stres – wróg czy przyjaciel?
https://www.youtube.com/watch?v=7Tg81LhIFTU&list=PLHLGEQSnnAF6N_N65rwVse
lu8E1zeuFLx&index=2
3. Motywacja – co to jest i po co?
https://www.youtube.com/watch?v=iwvWiCpDNks&list=PLHLGEQSnnAF6N_N65rwVs
elu8E1zeuFLx&index=3
4. Współpraca – czy współpraca się opłaca?
https://www.youtube.com/watch?v=eFaIE6Nczh0&list=PLHLGEQSnnAF6N_N65rwVsel
u8E1zeuFLx&index=4
5. Jaki jestem? Oto jest pytanie?
https://www.youtube.com/watch?v=4gp_EQ7F_bo&list=PLHLGEQSnnAF6N_N65rwVse
lu8E1zeuFLx&index=5
6. Zainteresowania – integracja do działania i sposób na relaks.
https://www.youtube.com/watch?v=tRwvykWkp74&list=PLHLGEQSnnAF6N_N65rwVs
elu8E1zeuFLx&index=6
7. Podsumowanie wiedzy o sobie.
https://www.youtube.com/watch?v=tTRvWhGRBbA&list=PLHLGEQSnnAF6N_N65rwV
selu8E1zeuFLx&index=7
8. Przymiarka do wyboru zawodu
https://www.youtube.com/watch?v=KrC8g5sBGfg&list=PLHLGEQSnnAF6N_N65rwVse
lu8E1zeuFLx&index=8
9. Decyzje – szanse czy ograniczenia?
https://www.youtube.com/watch?v=62fFT6NvdKQ&list=PLHLGEQSnnAF6N_N65rwVs
elu8E1zeuFLx&index=9
10. Zawody – co warto o nich wiedzieć?
https://www.youtube.com/watch?v=6TYKpA64ouc&list=PLHLGEQSnnAF6N_N65rwVs
elu8E1zeuFLx&index=10
11. Szkolnictwo ponadgimnazjalne – ale jakie?
https://www.youtube.com/watch?v=b4J5TzwQ6s&list=PLHLGEQSnnAF6N_N65rwVsel
u8E1zeuFLx&index=11

