Witam Was serdecznie uczniowie kl. VII na zajęciach z Doradztwa Zawodowego.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej w Podstawie Programowej
klas VII ujęta jest realizacja 10 godzin zajęć z Doradztwa Zawodowego. Z powodu obecnej
sytuacji pandemii zajęcia te odbywać się będą w systemie zdalnym, na zasadzie
udostępniania Wam wszelkich materiałów tematycznych na stronę szkoły. Informacje
zwrotne, wszelkie pytania kierowane będą drogą email. Mój adres to ewa_wk@autograf.pl
Z tego przedmiotu nie będziecie klasyfikowani. Zachęcam do pogłębienia wiedzy w celu
ukierunkowania Waszej dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej.
08.05.2020 LEKCJA 1. T: ZAPOZNANIE Z CELOWOSCIĄ ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH Z
DORADZTWA ZAWODOWEGO W KL. VII.
1. Zapoznajcie się z tematyką na przedmiocie.
Zajęcia z doradztwa zawodowego pomogą nam w przygotowaniu do trafnego wyboru
zawodu i drogi dalszego kształcenia oraz opracowania indywidualnego planu kariery
edukacyjnej i zawodowej. Przygotowanie ucznia do roli pracownika. Udostępnianie
informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu Wskazywanie źródeł
dodatkowej, rzetelnej informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim na
temat: •rynku pracy, •trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia,
•wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych obszarach •świata pracy,
funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym,
•alternatywnych możliwości kształcenia dla młodzieży z problemami. Zajęcia te pomogą w
trafniejszych decyzjach edukacji
Celem zajęć będzie :poznanie samego siebie- umiejętności, zdolności, zainteresowań,
poznanie różnych zawodów oraz rynku pracy.
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LEKCJA 2. T: WSZYSCY JESTESMY ZDOLNI, ZDOLNOSCI I UZDOLNIENIA

1. Zapoznajcie się z terminem zdolności i uzdolnienia
ZDOLNOSCI- najczęściej kojarzy się je z inteligencją i procesami poznawczymi- czyli: uwagą,
pamięcią, myśleniem, wyobraźnią . Osoba zdolna to szybko przetwarzająca informacje,
ucząca się , skutecznie rozwiązująca problemy, sprawnie analizująca dostępne dane.
UZDOLNIENIA- związane są z konkretną dziedziną np. plastyczne, muzyczne, sportowe,
motoryczne. Można powiedzieć o uczniu, że jest uzdolniony muzycznie pomimo, że do tej
pory nie osiągnął ponadprzeciętnych wyników, ale może to uczynić w przyszłości.
2. Po przeczytaniu spróbujcie określić własne uzdolnienia i własne zdolności
3. Postarajcie je dopasować do rynku pracy.
Dziękuję za pierwsze spotkanie, pozdrawiam i zachęcam do współpracy. Pytania proszę
kierować na email ewa_wk@autograf.pl Pozdrawiam, Ewa Wieczorek

