Moja rzeka dyplomów
czyli
w jaki sposób zachęcić
uczniów/słuchaczy
do identyfikacji swoich
uzdolnień, umiejętności i
kompetencji

Opracowano na podstawie scenariusza zajęć pakietu
edukacyjnego „Papiery do kariery

Od 1 września 2019 r. weszło w życie nowe Rozporządzenie MEN (z dnia 12 lutego
2019 r.) w sprawie doradztwa zawodowego.
Prowadzenie działań związanych z doradztwem zawodowym w przedszkolach,
szkołach i placówkach reguluje m.in. ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe, w której zapisano, że system oświaty zapewnia przygotowanie uczniów do
wyboru zawodu i kierunku kształcenia, a także wymieniając zajęcia z zakresu
doradztwa zawodowego oraz zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologicznopedagogicznej jako jedne z podstawowych form działalności dydaktycznowychowawczej szkoły.
Szczegółowe regulacje wprowadzają rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej,
m.in. w sprawie m. in. doradztwa zawodowego, ramowych planów nauczania dla
publicznych szkół, zasad organizacji i udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Celem doradztwa zawodowego jest wspieranie dzieci, uczniów i słuchaczy w procesie
podejmowania samodzielnych i odpowiedzialnych wyborów edukacyjnych i zawodowych
opartych na znajomości i rozumieniu siebie, systemu edukacji oraz rynku pracy.
W rozporządzeniu wyróżniono preorientację zawodową dla przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego,
orientację zawodową dla klas I–VI szkół podstawowych, a także działania dla klas VII i VIII
oraz uczniów liceów, techników i szkół branżowych.
Dzięki zajęciom powinni oni:
✓ poznać własne zasoby,
✓ zaznajomić się ze światem zawodów i z rynkiem pracy,
✓ zdobyć orientację na rynku edukacji i poznać ideę uczenia się przez całe życie,
✓ nauczyć się planować rozwój i podejmować decyzje nt. edukacji czy przyszłej
profesji.
Rozporządzenie określa również: treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego,
sposób realizacji doradztwa zawodowego, zadania doradcy zawodowego.

Idealnie w założenia podstawy programowej wpisują się dokumenty Europass.
Ich wykorzystanie pozwala zrealizować wybrane zapisy podstawy. Jak to zrobić?
Przyjrzyjmy się poszczególnym dokumentom i możliwościom, jakie stwarzają.
Europass CV to dokument umożliwiający jasne i efektywne przedstawienie
pracodawcy swoich umiejętności i kwalifikacji.
Europass Mobilność to dokument, który służy do potwierdzenia okresów nauki lub
szkolenia odbywanych w innym kraju europejskim w ramach wyjazdu
zorganizowanego. Przykładem takiego szkolenia może być np. udział w wymianie
uczniowskiej lub stażach w ramach Erasmus+.
Europass Suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe to
dokument opisujący umiejętności i kompetencje uzyskane przez posiadacza dyplomu
lub świadectwa zawodowego. Wskazuje zawody dostępne do wykonywania oraz
zawiera opis poziomu wykształcenia (według polskiej i europejskiej ramy kwalifikacji).

W planowaniu zajęć z zakresu doradztwa zawodowego z wykorzystaniem
dokumentów Europass pomóc może publikacja „Papiery do kariery”,
zawierająca praktyczne scenariusze zajęć dotyczących m.in. identyfikacji
mocnych stron, analizy umiejętności, kompetencji i kwalifikacji czy
konstruowania dokumentów Europass CV.
W jaki sposób zorganizować ciekawe zajęcia służące identyfikacji uzdolnień
uczniowskich, zainteresowań, umiejętności i kompetencji, które w przyszłości
mogą wpłynąć na wybór właściwej ścieżki kształcenia, a w konsekwencji wybór
zawodu pozwalającego maksymalnie wykorzystać indywidualny potencjał?
Zapraszamy do realizacji ćwiczenia „Rzeka dyplomów”

Fot. Archiwum własne

W ćwiczeniu odniesiemy się do realizacji następujących
programowych z zakresu doradztwa zawodowego:

treści

Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla klas IV–VI szkół
podstawowych
Poznawanie własnych zasobów
Uczeń:
1. określa własne zainteresowania i uzdolnienia oraz kompetencje;
2. wskazuje swoje mocne strony oraz możliwości ich wykorzystania w różnych
dziedzinach życia;
3. podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i ocenia swoje działania,
formułując wnioski na przyszłość;
4. prezentuje swoje zainteresowania i uzdolnienia wobec innych osób z zamiarem
zaciekawienia odbiorców.

Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla klas IV–VI
szkół podstawowych
Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie
Uczeń:
1.
wskazuje różne sposoby zdobywania wiedzy, korzystając ze znanych mu
przykładów, oraz omawia swój indywidualny sposób nauki;
2.
wskazuje przedmioty szkolne, których lubi się uczyć;

Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjnozawodowych
Uczeń:
1. opowiada o swoich planach edukacyjno-zawodowych;
2. planuje swoje działania lub działania grupy, wskazując szczegółowe czynności i
zadania niezbędne do realizacji celu;

Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla klas VII-VII szkół podstawowych

Poznawanie własnych zasobów
Uczeń:
1.
rozpoznaje własne zasoby (zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, kompetencje, predyspozycje
zawodowe);
2.
dokonuje syntezy przydatnych w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej informacji o sobie
wynikających z auto-analizy, ocen innych osób oraz innych źródeł;

Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie
Uczeń:
1.
charakteryzuje strukturę systemu edukacji formalnej oraz możliwości edukacji pozaformalnej i
nieformalnej;
2.
określa znaczenie uczenia się przez całe życie

Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych
Uczeń:
1. dokonuje wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej samodzielnie lub przy wsparciu doradczym;
2. określa cele i plany edukacyjno-zawodowe, uwzględniając własne zasoby;

Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla branżowych szkół I stopnia, liceów
ogólnokształcących i techników
Poznawanie własnych zasobów
Uczeń:
1.
sporządza bilans własnych zasobów na podstawie dokonanej autoanalizy („portfolio”);
2.
określa obszary do rozwoju edukacyjno-zawodowego i osobistego;
3.
analizuje własne zasoby (zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, kompetencje, predyspozycje zawodowe) w kontekście
planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej;

Świat zawodów i rynek pracy
Uczeń:
1.
konfrontuje własne zasoby ze zidentyfikowanymi potrzebami i oczekiwaniami pracodawców oraz wymaganiami rynku pracy;
2.
sporządza i aktualizuje dokumenty aplikacyjne zgodnie z wymaganiami pracodawców;

Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie
Uczeń:
1.
korzysta ze źródeł informacji dotyczących dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego formalnego, pozaformalnego i
nieformalnego

Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych
Uczeń:
1.
ustala swoje cele, zadania i działania w kontekście planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej;
2.
dokonuje wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej zgodnie z posiadanymi zasobami i określonymi celami zawodowymi.

Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla branżowych szkół II stopnia i policealnych
szkół dla dorosłych
Poznawanie własnych zasobów
Słuchacz:
1.
sporządza bilans własnych zasobów na podstawie dokonanej autoanalizy („portfolio”);
2.
ustala obszary do rozwoju edukacyjno-zawodowego i osobistego;
3.
weryfikuje własne zasoby (zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, kompetencje, predyspozycje zawodowe) w kontekście
planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej;

Świat zawodów i rynek pracy
Słuchacz:
1.
identyfikuje potrzeby i oczekiwania pracodawców, analizuje oferty pracy pod kątem własnych zasobów;
2.
samodzielnie sporządza i aktualizuje dokumenty aplikacyjne zgodnie z wymaganiami pracodawców;

Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie
Słuchacz:
1.
korzysta ze źródeł informacji dotyczących dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego formalnego, pozaformalnego i
nieformalnego

Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych
Słuchacz:
1.
ustala swoje cele, zadania i działania w kontekście planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej;
2.
sporządza indywidualny plan działania – planuje różne warianty ścieżek edukacyjno-zawodowych na podstawie bilansu własnych
zasobów i wartości oraz informacji na temat rynku edukacji i rynku pracy, przewidując skutki własnych decyzji;

Warto również zapoznać się z dokumentami Prawa Oświatowego dotyczącymi m. in.
klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w zależności od obowiązujących podstaw
programowych oraz klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy.

Fot. Internet

W zależności od wieku grupy, z jaką będziemy realizować ćwiczenie
możemy zaplanować następujące aktywności:
Uczniowie szkół podstawowych
Zachęćmy uczniów do przygotowania przed ćwiczeniem makiety rzeki, na
której zgodnie z nurtem zostaną chronologicznie rozmieszczone dyplomy,
zaświadczenia, nagrody, trofea zdobyte za udział w różnego rodzaju
przedsięwzięciach z zakresu edukacji formalnej, pozaformalnej czy
nieformalnej.

Fot. Archiwum własne

Fot. Archiwum własne

Uczniom klas ponadpodstawowych i słuchaczom pozostawmy dowolność w
aranżacji ćwiczenia.
Materiały dydaktyczne i formy działań:
Dyplomy, świadectwa, zaświadczenia, nagrody, trofea, które zdobyliśmy w ciągu
całego procesu edukacji. Należy wziąć pod uwagę wszystkie działania, jakie miały
związek zarówno z edukacją formalną, pozaformalną, jak i nieformalną.

Jeśli nie posiadamy stosownych zaświadczeń, możemy również wspomnieć o
naszym udziale w przedsięwzięciach, np. udział w zajęciach koła przyrodniczego,
wolontariacie, pełnienie funkcji skarbnika klasowego itp. Każde bowiem działanie
przyczyniło się do zdobywania określonej wiedzy i umiejętności, które możemy
wykorzystać w przyszłym życiu zawodowym.

Rozgrzewka – przyporządkuj poszczególne rodzaje aktywności właściwym typom edukacji

Przebieg ćwiczenia
1. Poproś / uczniów słuchaczy o dobranie się w pary (ćwiczenie można również realizować indywidualnie).
2. Zadaniem każdego z uczestników jest rozmieszczenie na makiecie rzeki swoich dyplomów, świadectw,
zaświadczeń, nagród itp. W przypadku nie posiadania papierowego potwierdzenia udziału w danej aktywności,
można opisać ją na osobnej kartce papieru i nakleić na makietę, np. udział w kursie tańca, kółku matematycznym.
Zwróćmy uwagę, aby wszystkie aktywności zostały pogrupowane w porządku chronologicznym, od najstarszych
„u źródła rzeki” do najnowszych.
3. Kolejnym krokiem jest identyfikacja typów edukacji (formalna, pozaformalna, nieformalna) na podstawie
załączonych dokumentów. Dyskusję nad tym zagadnieniem proponujemy przeprowadzić w parach; jeśli zachodzi
konieczność w obecności nauczyciela doradcy zawodowego.
4. Po zidentyfikowaniu typów edukacji należy zastanowić się nad kwestią ogólnych zainteresowań i uzdolnień
uczniów / słuchaczy. Przykładowo, jakiej dziedziny dotyczą nasze dokumenty, np. edukacja matematyczna,
przyrodnicza, humanistyczna, językowa, sportowa, artystyczna itp. Która dziedzina jest dziedziną dominującą? W
jakiej dziedzinie odnosimy największe sukcesy / poświęcamy czas wolny od zajęć obowiązkowych? Czy
poświęcanie się danej dziedzinie sprawia nam przyjemność i dlaczego? Czy na tym etapie możemy stwierdzić, że
chcielibyśmy aby nasz przyszły zawód dotyczył naszej dominującej dziedziny? Rozmowę na ten temat możemy
przeprowadzić w formie wywiadu.
5. Wspólną wymianę doświadczeń podsumowujemy określeniem umiejętności i kompetencji, jakie nabyliśmy
uczestnicząc w przedsięwzięciach, za które otrzymaliśmy dyplomy / zaświadczenia / nagrody. Do analizy
wybieramy od 2 do 4 dokumentów (w zależności od liczby posiadanych).

Fot. Archiwum własne

Przykład
Uczeń/Uczennica posiada dyplomy uczestnictwa w kole szachowym oraz medal za zdobycie największej ilości punktów
za grę w szachy. Regularnie uczestniczy w turniejach szachowych, w trakcie których poznaje nie tylko swoje możliwości,
ale przede wszystkim swoich przeciwników. Ponieważ zajęcia są inicjatywą dodatkową, realizowaną po lekcjach należy
potraktować je jako edukację pozaformalną. Edukacja nieformalna to dodatkowe partie szachów rozgrywane np. w
domu. Należy zastanowić się, jakie umiejętności zdobywamy grając w szachy, jakie kształtujemy postawy i potencjalnie, w
jakich dziedzinach wiedzy możemy je wykorzystać.

Fot. Archiwum własne, Internet

Dziedziny wiedzy
✓ matematyka, mechanika, logika, marketing, zarządzanie, inne …
Umiejętności (wybór)
✓ rozwój wyobraźni, kreatywność,
✓ obserwacja,
✓ koncentracja,
✓ planowanie oraz zrozumienie swoich działań i ich konsekwencji,
✓ ustalanie celów,
✓ wykonywanie zadań strategicznych,
✓ krytyczne myślenie,
✓ ocena sytuacji,
✓ refleks,
✓ poprawa koordynacji ruchowej,
✓ myślenie przyczynowo – skutkowe oraz identyfikacja zależności między zdarzeniami,
✓ współpraca w grupie.

Postawy (wybór)
✓determinacja,
✓pewność siebie,
✓cierpliwość,
✓odporność na rozproszenie uwagi,
✓pokora (umiejętność radzenia sobie w sytuacji porażki)
✓panowanie nad emocjami,
✓przestrzeganie zasad fair play.

6. W podsumowaniu zastanówmy się w jakich zawodach tego typu umiejętności i postawy najlepiej się sprawdzą.
Czy w takim zawodzie chciałabym / chciałbym pracować?
7. Podobną analizę przeprowadzamy analizując pozostałe dokumenty.

Na zakończenie warto odnieść się do powiązania rezultatów ćwiczenia z umiejętnością
wykorzystania ich w opracowaniu dokumentu Europass CV.
Zadanie to w szczególności polecamy uczniom szkół ponadpodstawowych, którzy
zgodnie z zapisami Rozporządzenia MEN mają nabyć umiejętności:
1.
konfrontacji własnych zasobów ze zidentyfikowanymi potrzebami i
oczekiwaniami pracodawców oraz wymaganiami rynku pracy;
2.
sporządzania i aktualizacji dokumentów aplikacyjnych zgodnie z wymaganiami
pracodawców.
Dokument Europass CV dostępny jest na stronie Europass CEDEFOP

Zachęcamy również do realizacji ćwiczenia Europass – zaprezentuj siebie oraz ucz
się i pracuj w całej Europie zamieszczonego w materiałach opublikowanych przez
Ośrodek Rozwoju Edukacji w dziale Doradztwo edukacyjno-zawodowe

Źródło: ORE, Internet

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!
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