Sprawozdanie z realizacji działań z zakresu preorientacji zawodowej
w roku szkolnym 2013/2014
I Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę szkoły w obszarze preorientacji
zawodowej i wyboru dalszej drogi kształcenia:
• Współpraca ze Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w zakresie
planowania i prowadzenia zajęć warsztatowych – klasy III – w pierwszym półroczu; klasy
II w drugim półroczu
• Konsultacje w sprawach uczniów wymagających wsparcia w podejmowaniu decyzji
dotyczącej wyboru dalszej drogi kształcenia
• Monitorowanie działań podejmowanych przez rodziców i uczniów w zakresie korzystania
z konsultacji w działach doradczych Specjalistycznej Poradni PsychologicznoPedagogicznej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1
• Opiniowanie na potrzeby SPPP, PPP1 i szkół ponadgimnazjalnych
• Nawiązanie współpracy z Salezjańskim Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym
w Tarnowskich Górach w celu umożliwienia uczniowi kontynuacji nauki
II Wspieranie uczniów i rodziców:
• Udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom zgodnie z ich potrzebami
• Informowanie rodziców o zasadach rekrutacji elektronicznej (klasy III)
• Szkolenia dla uczniów i rodziców w zakresie rekrutacji elektronicznej (A. Dzik)
• Indywidualna pomoc w logowaniu (A. Dzik, A. Siatkowska)
• Przekazywanie materiałów – informatory, ulotki
• Udział uczniów w targach edukacyjnych (wychowawcy klas)
• Spotkania uczniów z przedstawicielami niektórych szkół na terenie szkoły – ZSE (klasy
III)
• Indywidualne zajęcia z uczniami – określanie uzdolnień, zainteresowań, preferencji
zawodowych, pomoc w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej (pedagog szkolny)
• Indywidualne rozmowy z uczniami nt dokonywanych wyborów (wychowawcy klas,
nauczyciele rewalidacji)
• Przypomnienie uczniom i rodzicom założeń i terminarza realizacji projektów
edukacyjnych – zachęcenie do udziału w projekcie zgodnym z zainteresowaniami ucznia
• Udział w rekrutacji ucznia niepełnosprawnego do Salezjańskiego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Tarnowskich Górach (K. Sordyl, E. Podemska-Pniok)
• Angażowanie uczniów w działalność wolontariatu w środowisku lokalnym (IIb, IIIa, IIIb)
III Monitorowanie realizacji zadań z zakresu doradztwa zawodowego przez nauczycieli
i wychowawców:
a) Konsultacje z nauczycielami gimnazjum dotyczące sposobów realizacji zadań w tym
obszarze (lekcje wychowawcze; zajęcia przedmiotowe)
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b) Omawianie zagadnień z zakresu preorientacji zawodowej oraz związanych z
wyborem kierunku kształcenia w ramach zajęć lekcyjnych:
Zajęcia zintegrowane
2a
Zajęcie na temat znajomości zawodów: Kim chcę zostać w przyszłości i dlaczego?
Co trzeba zrobić, aby pracować w danym zawodzie.
Język polski
Ic
1. Wolontariusze świadkowie czasu
2. Co rządzi życiem człowieka przypadek czy przeznaczenie?
3. Co znaczy "być solidarnym"? - "Fotoplastykon"
4. Zrealizować marzenia (Coelho)
5. Idee Horacego czy wciąż aktualne?
IIa i IIb
1. Łamańce językowe
2. Dokonuję korekty tekstu
3. Formatujemy teksty użytkowe
4. Wywiad ćwiczenia redakcyjne
5. Demokracja czy dyktatura tv?
6. Praca jako problem na rodzinne kłopoty
7. Wartość pracy dla Jana Pawła II
8. Moja praca, moja przyszłość
9. Praca jako przymus
10. Przetrwać dla innych etos pracy
11. Bezinteresowna miłość. Wiedza nt pracy lektora radiowego
12. Reportaż jako bezpośrednia relacja z wydarzeń: Kapuściński
13. Jest sprawa dla reportera
14. Dziennikarskie rzemiosło
15. Style wypowiedzi
16. Internet szansa czy zagrożenie? Społeczeństwo informacyjne
IIIa
1. Trudna sztuka wyboru.
2. Co czuje człowiek w chwili zagrożenia?
3. Życie emigrantów dawniej i dziś.
4. Kiedy marzenia nie zostają spełnione.
5. Gdy życie jest wędrówką...
6. Praca jako szczególna wartość.
7. O pomysłach na życie
Klasa III c
1. Jak napisać podanie?
2. Jak napisać list motywacyjny?
3. Piszemy życiorys.
4. Piszemy CV.
5. Wyposażenie uczniów w umiejętność mówienia, pisania, czytania ze
zrozumieniem, argumentowania
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Matematyka
Pogadanki dotyczące praktycznego wykorzystania umiejętności matematycznych
w specjalistycznych zawodach
Chemia
Klasy II - przy reakcjach dotyczących kwasów zasad i soli - praca jako analityk
(chemia - laboratoria, ochrona środowiska, laboratoria chemiczne - oznaczanie wykrywanie substancji.
Klasy III analityk organik - substancje toksyczne, trujące, tworzywa sztuczne
i syntetyczne, petrochemia, oznaczanie substancji szkodliwych, produkcja leków,
konserwantów, kosmetyków.
Język niemiecki – w załączeniu
WOS
Klasy IIIa, IIIb, IIIc
1. Wybór szkoły i zawodu
2. Rynek pracy
3. Moja pierwsza praca
4. Pracownik i jego prawa
5. Jak założyć własną firmę?
6. Etyka życia gospodarczego.
7. Realizacja projektu edukacyjnego: wybieramy szkołę i przyszły zawód
8. Prezentacja zawodu sędziego przez rodzica – panią Małgorzatę Gajewską-Nowak
c)

Realizacja działań z zakresu preorientacji w ramach GZW
6c
1. Szkoła podstawowa i co dalej?
Ia
1. Nasz świat wartości kierunkowskazy życia
2. Co czeka mnie w przyszłości?
Ib
1. Próba spojrzenia na siebie. Przygotowanie do pracy w zespole
IIb
1. Wyposażenie uczniów w umiejętność mówienia, pisania, czytania ze
zrozumieniem,
2. Rozwijanie umiejętności komunikowania się z otoczeniem,
3. Prowadzenie pogadanek zawodoznawczych
4. Kim będę w przyszłości?
5. Mój plan kariery
IIIa
1. Literatura po którą sięgam najchętniej
2. Mój plan kariery
3. Gimnazjum przepustka do liceum – o egzaminie gimnazjalnym .Przypomnienie
Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej
gimnazjum
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IIIc
1. Praca - konieczność czy przywilej? Ambicje, zainteresowania, predyspozycje.
2. Wybieramy swój wymarzony zawód.
3. Wolontariusz, wolontariat. Jak udzielać bezinteresowną pomoc?
IV Poszerzanie wiedzy:
• Warsztaty szkoleniowe: Doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych (ROM-E
Metis)
• Warsztaty szkoleniowe: Doradztwo zawodowe - metoda Portfolio (ROM-E Metis)
• Seminarium: Przygotowanie ucznia niepełnosprawnego do wejścia na rynek pracy
(ROM-E Metis)
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