Działania podjęte w zakresie doradztwa zawodowego w roku szkolnym 2017/2018:
 Zajęcia „Doradztwo zawodowe”
Uczniowie klasy VII naszej szkoły uczestniczyli w warsztatowych zajęciach z zakresu
doradztwa zawodowego w liczbie 10 godzin odkrywając w sobie pokłady ukrytych uzdolnień,
typy osobowości, zainteresowań a także predyspozycji zawodowych, czyli mówiąc krótko
poznawali siebie. Zapoznawali się ze światem zawodów obecnie funkcjonujących na rynku
pracy jak i zawodów przyszłości. W czasie zajęć warsztatowych mieli możliwość zapoznać
się z różnymi aspektami rynku pracy, oczekiwaniami pracodawców oraz zmianami
wynikającymi z rozwoju technologii i elektroniki.
W klasie VII realizowany był program pt. „ Kim będę w przyszłości” , ponadto w ramach
zajęć z doradztwa- uczennica brała udział w konkursie organizowanym przez Kuratorium
Oświaty w Katowicach „ W tej szkole chce się uczyć”, braliśmy udział w projekcie „SzkołaPraca-Przyszłość” - uczniowie mieli możliwość zapoznać się z możliwościami oraz
wyzwaniami jakie stoją przed pracownikami „ BMW Frank Cars” w Częstochowie, w
ramach zajęć z doradztwa - klasa miała też spotkanie z zawodowym żołnierzem Sił
Specjalnych,który przybliżył im blaski i cienie tego zawodu. Uczniowie odbyli też kilka
wycieczek zawodoznawczych min; gabinet weterynarii, fabryka bombek,warsztat i salon
samochodowy BMW Frank Cars . W kwietniu uczniowie ich rodzice mogli skorzystać ze
spotkań informacyjno – doradczych z doradami zawodowymi i pośrednikami pracy podczas II
Regionalnego Forum Doradztwa Zawodowego.
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W klasie IIIa został przeprowadzony krąg tematyczny „ Kiedy dorosnę...”
rozmowa o tym, czym dzieci chciałybysię zajmować, gdy będą dorosłe.
rozmowa o tym, jakie nowe zawody będą potrzebne w przyszłości,
rozmowa z dziećmi o ich planach zawodowych
„ w pracowni krawieckiej” - dzieci szyły maskotki, poznały różne rodzaje ściegów,
nauka przyszywania guzików
odbyła się wycieczka do przychodni weterynaryjnej „ Cztery łapy”. Dzieci dokładnie
obejrzały gabinet weterynaryjny, dowiedziały się na czym polega praca weterynarza.
poznały narzędzia medyczne potrzebne do badania zwierząt. Z wielkim
zaciekawieniem oglądały wszystkie pomieszczenia kliniki.
Odbyła się wycieczka do zakładu piekarniczo – cukierniczego „ Arto”. Z wielkim
zainteresowaniem przyglądały się pracy piekarza, poznały etapy powstawania
pieczywa oraz produkty potrzebne do jego wypieku. Zobaczyły maszyny, które
pomagają w pracy piekarzowi, a pracownicy piekarni pokazywali sposoby zaplatania
chałek, rogali, służyli informacjami na temat wypieku chleba. Dzieci poznały zawód
piekarza.
Odbyła się wycieczka do gabinetu stomatologicznego „ Dentaria”. Dzieci miały okazję
zapoznać się ze specyfiką pracy dentysty oraz obejrzeć wygląd i wyposażenie
gabinetu stomatologicznego. Dowiedziały się również jak dbać o zęby.
Odwiedziny redaktora z radia jura. Wszystkim bardzo podobały się warsztaty.
Uczniowie mieli możliwość poznania zakresu pracy reportera radiowego. Zgłębiliśmy
wiedzę o pracy w radiu, predyspozycjach, a także mogliśmy zadawać pytania.

Podjęte działania dostarczyły dzieciom informacji o zawodach, wymaganiach. Ukazały jak
ważna jest praca w zespole, umiejętności podejmowania decyzji, komunikatywności,
zaangażowania. Kształtowały szacunek do pracy.

 Pogadanki i dyskusje o zawodach:
- na zajęciach w-f (kl. IV i VI): zawód piłkarza i trenera, dziennikarza sportowego
- na zajęcia informatyki/zajęć komputerowych: zawód programisty, nauczyciela informatyki








W ramach pracy świetlicy szkolnej prowadzono zajęcia z dziećmi klas I-IV oraz
omawiano tematykę związaną z zawodoznawstwem:
z okazji Dnia Edukacji Narodowej – omówienie zawodów związanych z pracą szkoły
z okazji Barbórki – praca górników
z okazji Dnia Kobiet – gdzie pracują kobiety
z okazji Dnia Mamy – jaką pracę zawodową wykonują mamy
opieka nad uczniami klasy I podczas wycieczki do Nadleśnictwa Zielona Góra –
omawianie pracy leśnika
opieka nad dziećmi z oddziału przedszkolnego M7 – wycieczka do Zagrody Jurajskiej
i omawianie pracy rolnika.

 Język Polski
Ilość lekcji dotycząca doradztwa zawodowego:
Klasa IV - 5 lekcji ; V -5 lekcji; VI - 8 lekcji (doliczając zieloną szkołę); VII - 6lekcji.
 Wychowawca kl V
W ramach realizacji WSDZ odbyły się zajęcia w ramach godzin wychowawczych.
oraz podczas wyjazdu na Zieloną Szkołę w dniach 22.05-29.05. 2018r.
tematyka zajęć:
1.Przyczyny i skutki nałogów
2.Akceptacja siebie
3.Rodzina, praca - obowiązki jej członków
4.Moje zainteresowania
5. Ja i moja przyszłość - zajęcia warsztatowe - Zielona Szkoła
6.Muszę czy chcę się uczyć i dlaczego
7. Znaczenie uroczystości w życiu społeczności szkolnej
8.Niepodległość, wolność, szacunek, tolerancja.


Wychowawczyni kl IV, nauczyciel przyrody, biologii, chemii

TREŚCI Z ZAKRESU DORADZTWA ZAWODOWEGO:
 KLIV PRZYRODA
-

JAK SOBIE RADZIĆ W NIEBEZPIECZNYCCH SYTUACJACH – ZAWÓD
LEKARZA, POLICJANTA STRAŻAKA
CZYTANIE PLANU MAPY – ZAWÓD GEODETY
CZY WSZYSTKIE SKAŁY SĄ TWARDE –ZAWÓD KAMIENIARZ
OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONE - ZAWÓD EKOLOG
LAS MA BUDOWĘ WARSTWOWĄ- ZAWÓD LEŚNICZY
NA POLU UPRAWNYM -ZAWÓD ROLNIK
 KL.V PRZYRODA

-

WĘDRUJEMY PO GÓRACH - PRACOWNICY GOPR
CIAŁO CZŁOWIEKA- ZAWÓD LEKARZA MEDYCYNY
ŚWIATŁO I DŹWIĘK - ZAWÓD FIZYK
SUBSTANCJE WOKÓŁ NAS - ZAWÓD LABORANTKA
 KL.VI PRZYRODA

-

POZNAJEMY MAPY ŚWIATA- ZAWÓD KARTOGRAF
POLSKA JEST JEDNYM Z PAŃSTW EUROPY – ZAWÓD POLITYK
STREFY KRAJOBRAZOWE NA ZIEMI – ZAWÓD PILOT WYCIECZEK
 KL.VII BIOLOGIA

-

BUDOWA I ROLA UKŁADU ODDECHOWEGO- ZAWÓD PULMONOLOG
BUDOWA I ROLA UKŁADU WYDALNICZEGO – ZAWÓD UROLOG
BUDOWA I ROLA UKŁ. WYDALNICZEGO – ZAWÓD ENDOKRYNOLOG
BUDOWA I ROLA UKŁ. NERWOWEGO- ZAWÓD NEUROLOG
UKŁAD ROZRODCZY DAMSKI I MĘSKI- ZAWÓD GINEKOLOG

 KL.VII CHEMIA
TLEN NIEZBĘDNY DO ŻYCIA SKŁADNIK POWIETRZA – ZAWÓD
KONSTRUKTOR RAKIET
- TLENKI METALI NIEMETALI- ZAWÓD FARMACEUTA
- WŁAŚCIWOŚCI WODY I JEJ ROLA W PRZYRODZIE – ZAWÓD KUCHARZ
- ZANIECZYSZCZENIE WODY I JEJ OCGRONA ZAWÓD EKOLOG ,
LABORANT
ponadto w I semestrze w ramach lekcji chemii omówiono prace laboranta analityka ,
farmaceuty,
- w ramach lekcji biologii praca : kardiologa, , rehabilitanta, dermatologa
- KL. VI
- w ramach lekcji przyrody omówiono prace geologa, astrologa, przewodnika
turystycznego
- kl. V
- w ramach lekcji przyrody omówiono prace hotelarzy, marynarzy, rolników
-

-

kl. IV
w ramach lekcji przyrody omówiono prace ogrodników , meteorologów ,fotografów

 Język angielski
W trakcie zajęć w szkole jak i przedszkolu starałam się omawiać sprawy związane z
doradztwem zawodowym – tematy związane z nazwami zawodów, predyspozycje do ich
wykonywania, cechy charakteru, zainteresowania.


Zagadnienia z doradztwa zawodowego w klasie III b zostały przybliżone uczniom w
następujących formach:
 w kwietniu został przeprowadzony cykl tematyczny „ Kiedy dorosnę...”
o rozmowa o tym, czym dzieci chciałyby się zajmować, gdy będą dorosłe,
o rozmowa o tym, jakie nowe zawody będą potrzebne w przyszłości,

o rozmowa z dziećmi o ich planach zawodowych,
o specyfika zawodu architekta;
poznanie zawodów związanych z morzem;
wycieczka do stadniny koni – poznanie pracy przy utrzymaniu koni;
spotkanie autorskie z Małgorzatą Sętowską – poznanie pracy literata i plastyka;
„chata chlebowa” – wycieczka do Wisły, pieczenie chleba, poznanie pracy piekarza;
„Szlak ginących zawodów” – wycieczka w ramach Zielonej szkoły, poznanie zawodów
rzemieślniczych: garncarstwo, tkactwo, kowalstwo;
drukarnia, muzeum papiernictwa – wycieczka w ramach Zielonej szkoły, poznanie zawodu
drukarza;
Język Niemiecki
Rozwijanie kompetencji takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;
ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;
rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;
wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które
pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;
wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej
edukacji;zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na
umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;
Tematy związane ze zdrowiem, problemami społecznymi, pracą, kulturą – stanowią okazję do
kolejnej refleksji nad kwestiami szczególnie istotnymi z punktu widzenia jednostki i
społeczeństwa.
 Fizyka kl.VII
-Siła i jej cechy oraz siła wypadkowa i równoważąca-konstruktor
-Prawo Pascala-hutnik szkła
-Prawo Archimedesa- technik konstrukcji stalowych, inżynier budowy maszyn
-Cały dział kinematyki (ruch)- kierowca, mechanik, technik pojazdów samochodowych
 Historia
Zielona Szkoła kl VI " Ziemia Kłodzka w pigułce plus Skalne Miasto":
w ramach której uczniowie poznali ginące zawody: kowal, garncarz , papiernik uczestnicząc
w warsztatach
Uczennice Koła Regionalnego uczestniczyły w warsztatach w częstochowskiej Galerii
Ni’Finn zajmującej się konserwacją zabytków. Uczniowie poznali tajniki konserwacji
zabytków z kamienia, drewna, gliny, a także papieru.
W przedszkolu we wszystkich grupach realizowana jest preorientacja zawodowa podczas
codziennych zajęć planowanych i w sytuacjach swobodnych. Treści związane z zawodami
realizowano w ciągu całego roku szkolnego- zgodnie z planem wychowawczodydaktycznym (zajęcia ogólne z całą grupą, opowiadania, bajki, przeglądanie książeczek i
czasopism, gry planszowe, memory, zagadki, dobieranki obrazkowe, kolorowanki itp.).
Dzieci zostały zapoznane z pracą min: górnika, aktora, reżysera, dyrygenta, muzyka,
kompozytora, policjanta, ratownika medycznego, lekarza, pielęgniarki, leśniczego,
żołnierza,bibliotekarza i wiele innych.
Realizacja treści z zakresu doradztwa zawodowego w grupie M1

Data

Omawiany zawód

19.09.2017

policjant

2.10.2017

sadownik

9.10.2017

sprzedawca

16.10.2017

rolnik

25.10.2017

leśniczy

13.11.2017

kucharka

28.11.2017

muzyk

11.12.2017

elektryk

12.12.2017

górnik

2.01.2018

zegarmistrz

8.01.2018

leśniczy

3.02.2018

sportowiec

13.02.2018

badacz polarnik

26.02.2018

hodowca zwierząt

28.02.2018

weterynarz

6.03.2018

reżyser, scenarzysta, operator kamery, aktor

12.03.2018

muzyk, kompozytor

3.04.1018

hydrolog

9.04.2018

lekarz, pielęgniarka, farmaceuta

17.04.2018

ogrodnik

23.04.2018

farmer

7.05.2018

strażak

14.05.2018

papiernik

15.05.2018

pisarz, drukarz, księgarz, bibliotekarz

21.05.2018

zawody wykonywane przez rodziców

28.05.2018

biolog, entomolog

11.06.2018

kierowca, motorniczy, maszynista, pilot, kapitan statku,
marynarz

13.06.2018

kucharka, sprzątaczka, nauczyciel

19.06.2018

fryzjerka, kosmetyczka, masażystka, modelka

21.06.2018

murarz, stolarz, malarz, tapicer

