Kontrakt pomiędzy uczniem a doradcą zawodowym:






























1. Uczeń:
Czeka przed salą na nauczyciela, pilnuje tego, aby ustawić się w parze, przed wejściem
do klasy ma już schowaną i wyłączoną komórkę.
Po wejściu do klasy zajmuje miejsce i stojąc czeka na powitanie z nauczycielem.
Po przywitaniu się z nauczycielem uczniowie siadają i szykują się do lekcji (zeszyty,
piórniki itp.).
Obowiązkiem ucznia jest uczęszczać na zajęcia z doradztwa zawodowego, z zajęć nie ma
ocen, jednakże są to zajęcia obowiązkowe ( 10h lekcyjnych w roku).
Uczeń uczestniczy aktywnie w zajęciach, bierze udział w dyskusji, wykonuje zadania,
polecenia nauczyciela itp.
Uczeń nie przeszkadza swoim zachowaniem innym .
Uczeń podnosi rękę jeśli chce zadać pytanie.
Uczeń nie wstaje z ławki bez pozwolenia nauczyciela.
Uczeń zobowiązany jest przynosić na lekcje zeszyt.
Uczeń zobowiązany jest wykonywać prośby nauczyciela oraz współpracować z nim i
innymi uczniami podczas lekcji.
2. Wszyscy obecni na zajęciach (uczniowie, nauczyciel i ew. inne osoby):
Słuchają siebie nawzajem – jedna osoba mówi – pozostałe osoby słuchają.
Nie przerywamy sobie nawzajem wypowiedzi.
Odnosimy się do wszystkich z szacunkiem i wysoką kulturą osobistą.
Wypowiadamy swoje zdanie, opinie, potrzeby w sposób akceptowalny dla otoczenia –
bez przekleństw, negatywnej krytyki, krzyku, atakowania siebie, poprzez wypowiedzi
wolne od ocen.
Każdy uczeń jest świadomy tego, iż wyraża na zajęciach swoje zdanie i może być ono
odmienne od opinii na ten sam temat innego kolegi i koleżanki – szanujemy siebie
nawzajem i jesteśmy współodpowiedzialni za kształtowanie postawy, otwartości,
tolerancji i akceptacji do różnic.
Stosujemy się do zasad dobrej komunikacji i współpracy w grupie.
Mamy na uwadze, iż zachowanie każdego z nas ma wpływ na realizację celu lekcji.
3. Nauczyciel:
Nauczyciel wpuszcza uczniów na zajęcia, wita się z nimi, sprawdza obecność, przedstawia
temat zajęć, przypomina sobie wraz z uczniami temat poprzedni celem utrwalenia
materiału.
Nauczyciel w sposób zrozumiały i ciekawy przekazuje swoją wiedzę i umiejętności.
Nauczyciel używa podczas swoich zajęć różnorodnych metod i narzędzi.
Nauczyciel służy wsparciem uczniom w razie potrzeby w różnych sytuacjach:
wytłumaczenie niezrozumiałego zagadnienia, odpowiedź na pytanie, pomoc w razie innej
potrzeby np. złe samopoczucie itp.
Planuje i koordynuje przebieg lekcji.

