
Sprawozdanie z Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego za rok 2014/2015 

 

W ramach Doradztwa przeprowadzono na poszczególnych etapach edukacyjnych następujące 

działania: 

Klasy I-III nauczanie wczesnoszkolne: 

1. Poznanie pracy związanej z produkcją filmową (uczniowie klasy 1a, 3a, 3c). 

2. Poznanie pracy w laboratorium – uczestnictwo wybranych klas w doświadczeniach 

fizyczno-chemicznych (organizator p. Duda). 

3. Wycieczka do Dziekanowic – poznanie pracy rolnika dawniej i dziś (3a,3c). 

4. Zapoznanie się z pracą w kowalstwie, wikliniarstwie, garncarstwie, w pasiece 

poprzez uczestnictwo w warsztatach w Chalinie (3b). 

5. Wyjazd do Kluczewa – poznanie pracy w gospodarstwie rolnym (1d). 

6. Warsztaty mydlarskie – zapoznanie się z produkcją mydła (2a). 

7. Warsztaty kulinarne (0, 1a). 

8. Zapoznanie się z pracą w banku PKO – zwiedzanie wystawy oraz skarbca (0). 

Klasy IV-VI szkoły podstawowej: 

1. Poznanie zawodów związanych z leśnictwem (wycieczka klasy 4c do Stradunia) 

2. Spotkanie z rodzicem- poznanie zawodu geologa (4c). 

3. Poznanie ginących zawodów – kowal, garncarz, pszczelarz podczas wycieczki do 

Chalina (5c). 

4. Poznanie dawnych zawodów – tkacz, mincerz, drukarz podczas wycieczki do 

Gniewu (4a, 4b). 

5. Poznanie zawodu cukiernika i piekarza podczas wycieczki do Muzeum  

Rogala (4a). 

6. Spotkanie z lekarzem i policjantem uczniów klasy 5a. 

7. Spotkanie z pisarzem Pawłem Beręsewiczem (5a). 

8. Wycieczka do Studia Animacji- poznanie funkcjonujących tam zawodów-udział  

w warsztatach (5a). 

9. Poznanie pracy kustosza podczas wycieczki do muzeum (5a). 

10. Poznanie zawodów związanych z produkcją filmową podczas zajęć w kinie  

Muza (5a). 

11. Poznanie zawodów związanych z teatrem-wyjścia do teatru (5a). 

Klasy I-III gimnazjum: 

1. Przeprowadzenie badań diagnostycznych poprzez ankiety we wszystkich klasach.  

2. Warsztaty w klasach drugich przeprowadzone przez doradcę z Centrum Doradztwa 

Zawodowego na temat „Planowanie kariery w kontekście przyszłych wyborów 

edukacyjno-zawodowych” po 2h. 



3. Zajęcia warsztatowe w klasach trzecich przeprowadzone przez doradcę z Centrum 

Doradztwa Zawodowego na temat zasad i terminów naboru do szkół 

ponadgimnazjalnych. 

4. Zajęcia dotyczące wyboru kolejnego etapu kształcenia oraz instruujące jak należy 

wypełniać dokumenty naborowe (pedagog). 

5. Zajęcia dotyczące rozwoju tożsamości jako sposobu wsparcia młodych osób  

w wyborze ścieżki zawodowej pt. „Rozwój tożsamości, kim jestem, kim chcę 

zostać i jak to osiągnąć” (program autorski psychologa szkolnego). 

6. Przeprowadzenie we wszystkich klasach trzecich „Młodzieżowego 

kwestionariusza zainteresowań zawodowych”. 

7. Realizacja projektu „Ja od A do Z” skierowanego do uczniów klas drugich. Jego 

celem było zbadanie i poznanie środowiska lokalnego pod kątem struktury 

zatrudnienia. 

8. Zorganizowanie pod hasłem „Mam talent” Drzwi Otwartych gimnazjum. 

9. Opracowanie procedury badania losów absolwentów oraz ankiet dla uczniów klas 

szóstych SP i trzecich gimnazjum. Zapoznanie rodziców z celem badań  

 i procedurą, rozdanie ankiet uczniom. 

10. Udział uczniów klas trzecich w Targach Szkół Zawodowych w ramach projektu 

„Poznaj swoje szanse”. 

11. Warsztaty florystyczne „Projektujemy, rysujemy, układamy bukiety”. 

12. Przeprowadzone przez  uczniów ze szkoły z ulicy Rubież. 

13. Udział w szkoleniu „Doradztwo zawodowe-„ Od diagnozy do ewaluacji.” 

Praktyczne wsparcie kadr szkół gimnazjalnych”. 

14. Uczniowie mieli możliwość wglądu do „Teczek zawodów” oraz mieli wpływ na 

materiały tam umieszczane. Na bieżąco uczniowie mogli korzystać z wydawnictw 

z zakresu zawodoznawstwa oraz czasopism np. „Victor gimnazjalista”. 

15. Wychowawcy wykazywali na lekcjach przedmiotowych korelację pomiędzy 

treściami wynikającymi z podstawy programowej a możliwościami wykorzystania 

jej w wykonywaniu w przyszłości konkretnych zawodów. (zajęcia p. Masłowskiej 

„Czytelnik kostiumologiem”, zajęcia p. Kędziory- wizyta w studiu radiowym- 

poznani zawodu radiowca, poprowadzenie fragmentu audycji). 

16. Na naradach z wychowawcami omawiano zagadnienia związane  

z zainteresowaniami i uzdolnieniami młodzieży. 

 

Wnioski: 

1. Zintensyfikować działania z zakresu doradztwa w klasach 4-6 szkoły 

podstawowej. 

2. Zaplanować w przyszłym roku szkolnym radę szkoleniową dotyczącą zagadnień 

związanych z doradztwem edukacyjno-zawodowym. 


