Standard prowadzenia usługi poradnictwa zawodowego
Główne założenia:

1. Odbiorcy wsparcia:
Młodzież III klas szkół gimnazjalnych.
2. Zajęcia z poradnictwa zawodowego prowadzone:
 przez kadrę pedagogiczną, która m.in.:


ukończyła studia podyplomowe z zakresu poradnictwa zawodowego,



ukończyła szkolenie z zakresu poradnictwa zawodowego dla młodzieży
(np. „Szkolny doradca zawodowy”),



jest zainteresowana poradnictwem zawodowym na rzecz osób młodych.

 w ramach godzin wymienionych w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn.zm.).
 w trakcie 6 godzin lekcyjnych w trzech 2 godzinnych modułach (1h = 45 min.)
dla każdej klasy III /po 2 godziny zajęć (połączone) z przeznaczeniem na realizację
każdego modułu tematycznego/.
3. Dwa spotkania dla rodziców i opiekunów uczniów klas trzecich:
 spotkania o charakterze informacyjnym odbywać się powinny w ramach zebrań
z rodzicami.


pierwszy panel: (1 godzina, termin: wrzesień) ma za zadanie zmotywowanie
rodziców do współpracy i uświadomienie ich roli w procesie podejmowania decyzji
zawodowych i kształtowania wyborów edukacyjnych młodzieży.



drugi panel (1 godzina, termin: luty – kwiecień) przedstawienie informacji
o szkołach ponadgimnazjalnych.



rodzice otrzymują „Edukacyjno – zawodowy Niezbędnik dla rodzica gimnazjalisty”
zawierający informacje o szkołach, ofercie edukacyjnej, trendach na rynku pracy i o
tym, gdzie i jak szukać pomocy przy podejmowaniu decyzji zawodowych młodzieży.

4. Zakres merytoryczny zajęć dla młodzieży:
a) samopoznanie,
b) informacje o zawodach oraz informacje o lokalnym rynku pracy,
c) oferta edukacyjna na poziomie ponadgimnazjalnym oraz zmiany w systemie
kształcenia zawodowego.
5. Spotkania doskonalące dla nauczycieli:
Osoby prowadzące zajęcia z poradnictwa zawodowego dla młodzieży, zobowiązane
są do udziału

w

spotkaniach

doskonalących,

organizowanych

przez

doradców

zawodowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, Lubelskiej Wojewódzkiej
Komendy OHP i Lubelskiego Centrum Edukacji Zawodowej w Lublinie.


1 grupowe spotkanie informacyjne, poświęcone omówieniu ogólnych założeń
Standardu (termin: maj),



3 grupowe spotkania doskonalące, poprzedzające moduły zajęć dla młodzieży (termin:
wrzesień – grudzień.).

6. Ankieta ewaluacyjna:


dla młodzieży (na początku i na zakończenie projektu).

