
Program realizacji doradztwa zawodowego uwzględniający  Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

w IX Liceum Ogólnokształcącym im. W. Szymborskiej,  ul. Jana Dormana 9A w Sosnowcu w roku szkolnym 2022/2023

Działania w zakresie realizacji doradztwa zawodowego kierowane do uczniów

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

KLASY IV

L.p

.
Przedmiot Działanie

Formy i

metody

realizacji

Realizatorzy
Uczestnicy /

odbiorcy

Termin

realizacji

1. Doradztwo

zawodowe

Udzielanie porad i konsultacji indywidualnych. Indywidualna

rozmowa

doradcza;

Konsultacje

indywidualne

doradca

zawodowy,

pedagog,

psycholog

Uczniowie

Cały rok

szkolny

wg potrzeb



2. Doradztwo

zawodowe

Godzina do

dyspozycji

wychowawcy

Prowadzenie zajęć grupowych związanych

tematycznie z obszarami: poznawanie własnych

zasobów; świat zawodów i rynek pracy; rynek

edukacyjny i uczenie się przez całe życie; planowanie

własnego rozwoju i podejmowanie decyzji

zawodowych.

1. Sztuka rozwiązywania problemów i radzenie sobie

ze stresem.

2. Znaczenie komunikacji interpersonalnej w

kształtowaniu postaw i aktywności zawodowych.

3.  Co to znaczy być asertywnym i kreatywnym w życiu

zawodowym?

Poznawanie

własnych

zasobów, praca

w grupie czy

indywidualna,

zapoznanie z

potrzebami

rynku.

doradca

zawodowy,

pedagog,

psycholog

wychowawcy

wychowawca:

Joanna

Popławska -

Kozłowska,

Sylwia Świder

Uczniowie

Kl. IV  AP

Cały rok

szkolny

wg potrzeb

Zgodnie z

rozkładem

materiału



3. Język polski 1. Drogi i możliwości poszukiwania pracy( portrety

bohaterów lektur).

2. Proces podejmowania decyzji oraz identyfikacja

trudności w budowaniu „kariery zawodowej”.

bohaterów literackich.

3. Drogi i możliwości poszukiwania pracy.

Dyskusja,

pogadanka

Joanna

Popławska -

Kozłowska

Alicja Marciniec

Sylwia Świder

Kl.IV AP i BP

KL IV DP, EP

Zgodnie z

rozkładem

materiału



4. Języki obce

nowożytne

Język angielski:

Dział 4 - Praca : treści związane z szukaniem,

wybieraniem pracy, instrukcje dotyczące pisania

podania o pracę oraz listu motywacyjnego w języku

angielskim; zasady obowiązujące na rynku pracy,

formułowanie treści ogłoszeń i ofert, udział w

rozmowie kwalifikacyjnej.

Globalizacja:treści związane m.in. z bezrobociem,

pomocą potrzebującym

Język hiszpański :

Język hiszpański: hiszpański rynek pracy, rozmowa

kwalifikacyjna, CV, wymagania pracodawcy

Język niemiecki:

plany na przyszłość - kierunki studiów, wymarzone

studia, pierwszy dzień w pracy, wymarzony zawód,

wynalazcy i wynalazki, świat cyfrowy, wybory,

Dyskusja,

pogadanka,

praca z tekstem

Pogadanka,

praca z

materiałem

autentycznym

praca z

tekstem,

czytanie,

pisanie,

słuchanie,

tworzenie

dialogów

Renata Bartoś,

Przemysław

Kopczyński

Katarzyna Baca

Joanna

Fochtman

Urszula Durnaś

Kl.  4AP, 4BP,

4EP

kl. 4CP

kl 4CP, kl 4DP

Kl 3 CP, 3EP,3AP

4AP, 4BP, 4DP,

4EP

Zgodnie z

rozkładem

materiału



5. Historia 1. Rewolucja przemysłowa

2. Ziemie polskie w latach 1815 -30

3. Epoka węgla i stali

4. Zmiany cywilizacyjne i-społeczne

5. Przemiany społeczno-gospodarcze na

ziemiach polskich

6. Wielki kryzys

7. Społeczeństwo II RP

8. Gospodarka polska w okresie dwudziestolecia

1. Rewolucja przemysłowa.

2. Nowe idee polityczne.

3. Kultura polskiego romantyzmu.

4. Postęp naukowy i techniczny.

5. Gospodarka i społeczeństwo ziem polskich.

6. Czas wielkiego kryzysu.

7. Społeczeństwo i gospodarka w II RP.

Dyskusja,

pogadanka

Leszek Śliwiński Kl. 3 AP (R) 3 BP

(R)

Kl. III CP, Kl. III

EP

Zgodnie z

rozkładem

materiału



6. Wiedza o

społeczeństwie

(R)

1. Polityki publiczne

2. polityka gospodarcza

3. polityka regionalna

4. Polityka przemysłowa i gospodarka

żywnościowa

5. Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

ekologiczne

6. Badania i innowacje

7. Bezpieczeństwo państwa

8. Polityka społeczna

9. ochrona zdrowia

10. Polityka kulturalna

11. Pomoc prawna

12. Informacja publiczna

13. Formy zatrudnienia

14. Zobowiązania i odpowiedzialność cywilna

15. Prawo rodzinne

16. Prawo pracy

17. Formy zatrudnienia

18. Postępowanie administracyjne

Dyskusja,

pogadanka,

wykład, praca

własna

Leszek Śliwiński Kl. 3 AP, 3 BP

Zgodnie z

rozkładem

materiału

7. Biologia Biotechnologia tradycyjna PR

Podstawowe techniki inżynierii genetycznej PR

Organizmy zmodyfikowane genetycznie PR

Biotechnologia molekularna – szanse i zagrożenia PR

Ochrona różnorodności biologicznej PR

Dyskusja,

pogadanka

Justyna Powałka

Krzysztof Brom

Kl. IV
Zgodnie z

rozkładem

materiału



8. Fizyka Energia elektryczna i jej związek z ekologią PR

Smog elektromagnetyczny- czy możemy się przed nim

zabezpieczyć PR

Energetyka jądrowa- czy jest bezpieczna PR

Nanotechnologie- co to takiego PR

Badania podstawowe- jak poszerzają naszą wiedzę o

świecie PR

Nauki współczesne- dlaczego warto w nie inwestować

PR

Dyskusja,

pogadanka

M.Zimoląg Kl. 4 ep

Zgodnie z

rozkładem

materiału

9. Matematyka Dyskusja,

pogadanka

Kl.
Zgodnie z

rozkładem

materiału

10. Geografia Migracje na świecie i ich przyczyny
Bezrobocie na świecie
Jakość życia ludzi na świecie

Dyskusja,

pogadanka

M. Augustyniak Kl. IV Zgodnie z

rozkładem

materiału

11 Wychowanie

fizyczne

Doskonalenie umiejętności kształtowania
prawidłowej postawy ciała z wykorzystaniem
różnorodnych przyborów.
Doskonalenie umiejętności doboru ćwiczeń do
własnych potrzeb i możliwości fizycznych

Pogadanka

metody

twórcze,

zadaniowo-ścisł

a

nauczyciele wf uczniowie

Zgodnie z

rozkładem

materiału


