
 

PLAN  PRACY  ZAJĘD EDUKACYJNYCH   W  KLASIE  II 

REALIZACJA  INNOWACJI  PEDAGOGICZNEJ 

 „ŚWIADOMIE  WYBIERAM  SWOJĄ  PRZYSZŁOŚD  EDUKACYJNĄ  I  ZAWODOWĄ”. 

 

MODUŁ II – ŚWIAT  ZAWODÓW 

Okres I - 2016/2017 

L.p. 
Ilość godz. 

Tematyka  zajęć Cele kształcenia i wychowania Osiągnięcia/uwagi 

1. 
 
2godz. 

Cel i organizacja zajęd. 
 
Podstawowe pojęcia z 
zakresu wiedzy o 
zawodzie. 

- zapoznanie uczniów z celami ogólnymi i 
szczegółowymi w ramach zajęd z zakresu 
orientacji i doradztwa zawodowego, 
-przypomnienie podstawowych pojęd: 
doradca zawodowy, doradztwo zawodowe, 
informacja zawodowa, informacja 
edukacyjna, orientacja zawodowa, 
poradnictwo zawodowe,  wewnątrzszkolny 
system doradztwa; 
-zapoznanie z nowymi pojęciami: zawód, 
zawód wykonywany, wyuczony, 
specjalnośd, specjalizacja, umiejętnośd, 
kwalifikacje zawodowe. 

-uczeo zna cele edukacyjne, 
-operuje podstawowymi 
pojęciami. 
-uaktualnia  własną teczkę 
„Portfolio Vademecum 
Talentu”. 
 

2. 
 
 
2 godz. 
 

 
 

Planowanie działao. 
 
Sporządzenie 
konkretnego planu działao 
i jego realizacja. 

 
 

-przypomnienie zasad do wyznaczenia i 
realizacji wyznaczonego sobie celu 
(realistyczny, usytuowany w czasie, 
mierzalny – konkretny efekt, ambitny i 
atrakcyjny i konkretny), 
-zwrócenie uwagi na sporządzenie i 
realizację swojego planu działania, 
-uświadomienie uczniom, iż motywacja jest 
podstawą realizacji postawionego celu. 

- uczeo samodzielnie wyznacza 
sobie cel działania w 
określonym czasie i go realizuje 
przedstawiając jego efekty na 
forum klasy. 
-uczeo opracowuje własną 
kartę kariery, 
-uaktualnia własne Portfolio 
Vademecum Talentu. 

3. 
 

2 godz. 

Zainteresowania i 
preferencje zawodowe – 
test i analiza. 
 

-sprawdzenie własnych sposobów 
postępowania w różnych sytuacjach, 
zachowao oraz postrzegania otoczenia 
niezbędnych w różnych zawodach i na 
różnych stanowiskach pracy. 

-uczniowie wypełniają test, 
analizują swoje wyniki, 
-uaktualnia własne Portfolio 
Vademecum Talentu. 

4. 
 

2 godz. 

Moja osobowośd. 
Jaki/jaka jestem? 

-poznanie typu własnej osobowości 
(ekstrawertyk; introwertyk), 
-zwrócenie uwagi na rodzaje zawodów 
wykonywanych przez ekstrawertyków i 
introwertyków, 
-rozwijanie umiejętności samooceny, 
-poznanie własnej osobowości zawodowej 
(realistyczna, badawcza, artystyczna, 
społeczna, przedsiębiorcza, 
konwencjonalna). 
 
 

-uczniowie wykonują test i 
określają własną osobowośd, 
-wzmacnianie  poczucia 
wartości przez wyłonienie 
pozytywnych stron osobowości, 
- uczniowie uaktualniają własne 
Portfolio Vademecum Talentu. 



 
 

5. 
 
3 
godz. 

Czynniki trafnego 
wyboru zawodu. 
 
 
 
 

-uczeo zna siebie (swoje zainteresowania, zdolności, 
temperament, umiejętności, osobowośd, stan 
zdrowia), 
-uczeo poznaje zawody (informacje o zawodach, 
środowisko pracy, zadania i czynności, narzędzia 
pracy, stanowisko pracy, możliwości zatrudnienia, 
zarobki, stan zdrowia), 
-uczeo poznaje ścieżkę edukacyjną (system szkolny, 
możliwości zdobycia kwalifikacji zawodowych, 
możliwości przekwalifikowania i podnoszenia 
kwalifikacji). 
 

-uczeo uzupełnia własną kartę 
kariery, 
-gromadzi w formie prezentacji 
informację na temat swojego 
przyszłego zawodu, 
-uaktualnia własne Portfolio 
Vademecum Talentu. 

6. 
2 
godz. 

Rodzaje i analiza 
zainteresowao 
zawodowych. 
 
 

-uczeo zapoznaje się z charakterystyką 
poszczególnych typów zainteresowao: kierownicze, 
społeczne, metodyczne, innowacyjne, 
przedmiotowe. 

-wzmacnia poczucie wartości 
przez wyłonienie pozytywnych 
stron osobowości, 
-uaktualnia własne Portfolio 
Vademecum Talentu. 
 

7. 
 
2 
godz. 

„Nauka języków 
obcych oknem na 
świat”. 
 

-uczniowie zapoznają się z multimedialnym 
przewodnikiem wspierającym rozwój edukacyjny i 
osobowy, 
-zdobywają informacje uzasadniające potrzebę nauki 
języków obcych, 
-rozwijanie kompetencji kluczowych. 

-uczeo dowiaduje się, jak się 
uczyd, by nauka była skuteczna 
i satysfakcjonująca, 
-poznają wiele korzyści 
płynących z nauki języków 
obcych, 
-uaktualnia własne Portfolio 
Vademecum Talentu. 

8. 
1 
godz. 

Prezentacja 
zgromadzonych 
informacji na temat 
swojego przyszłego 
zawodu. 

-uczniowie prezentują przygotowane informacje 
według ustalonego wcześniej planu o zawodach, np.: 
wykształcenie, środowisko pracy, zadania i 
czynności, narzędzia pracy, stanowisko pracy, 
możliwości zatrudnienia, zarobki, stan zdrowia), 
 

-uczeo zna podstawowe 
informacje na temat swojego 
przyszłego zawodu. 

 

 
 

UWAGA! 
 
1.Ilośd godzin może ulec zmianie w związku z potrzebami i zainteresowaniami uczniów. 
2.Tematyka zajęd może również ulec zmianie ze względu na potrzeby uczniów, ale w obrębie głównego zagadnienia 
odnoszącego się do realizowanego modułu. 
3.Zaplanowano spotkania młodzieży z doradcami zawodowymi z LO im.Jana Kochanowskiego w Olecku i ZSLiZ także w 
Olecku. 
4.Przeprowadzone zostaną również zajęcia z psychologiem i doradcą zawodowym z PP-P w Olecku. 

 
 
 
 

 
 

 


