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PROGRAM
PRACY
Z
ZAKRESU
DORADZTWA
ZAWODOWEGO - ZAJĘCIA GRUPOWE
SZKOŁA PODSTAWOWA
Doradztwo zawodowe jest to proces edukacji zmierzający do kształtowania umiejętności,
pomaganie sobie i innym w punktach zwrotnych kariery.
Dla dzieci i młodzieży zajęcia edukacyjno-zawodowe są realizowane, aby przygotować młodego
człowieka do wejścia w dorosłe życie.
Edukacja i praca zawodowa są ze sobą ściśle powiązane. Praca zawodowa bazuje na edukacji, a ta z
kolei przygotowuje do pracy zawodowej. Dynamika zmian na rynku pracy, zdolność i umiejętność
dostosowania się do wymogów i oczekiwań pracodawców sprawiają, że planowanie i
uświadamianie dzieciom i młodzieży ważności decyzji o wyborze zawodu staje się niezwykle
ważna.
W szkole podstawowej, w ramach zajęć związanych z doradztwem zawodowym, powinno się
prowadzić zajęcia celem których jest:


umożliwienia konfrontowania skłonności, zainteresowań, uzdolnień, z konkretnymi sytuacjami
zawodowymi,



możliwie wszechstronne zapoznawanie dzieci z różnego rodzaju obszarami zawodowymi i
zawodami,



kształtowania określonej motywacji do rozwoju zawodowego.

Orientacja zawodowa dzieci w klasach IV–VI polega na wstępnej analizie znaczenia pracy w
życiu człowieka i w życiu społeczeństwa. Podczas zajęć dzieci wstępnie poznają i oceniają różne
cechy, własne możliwości i preferencje, potrzebne do wyboru kolejnego etapu kształcenia.
Cel główny:
Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru szkoły/ drogi dalszego kształcenia.
Cele szczegółowe:
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Uczniowie:
predyspozycje, zainteresowania, uzdolnienia,

kształtowania właściwych relacji społecznych,
woje zainteresowania, pasje i talenty, potrafią określić swoje
mocne strony, są świadomi swoich ograniczeń,

przyszłości zawodowej,

wyzwania współczesnego świata.

Metody w poradnictwie grupowym to:
- burza mózgów, dyskusja.
- inscenizacje i odgrywanie ról.

- filmy edukacyjne, zasoby Internetu i programy multimedialne,
prezentacje multimedialne.
gi umiejętności społecznych, mini wykłady, pogadanki.
Techniki plastyczne, wzmacniające myślenie krytyczne, kwestionariusze, wywiady, gry i zabawy.

