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L.p. 
Ilość 
godz. 

 

Tematyka  zajęć Cele kształcenia i wychowania Osiągnięcia Uwagi 

1. 
 
1 godz. 

Moje zainteresowania 
zawodowe. 

-prezentowanie własnych 
zainteresowao, zdolności, umiejętności 
do wykonywania określonego zawodu, 
-przedstawienie mocnych i słabych 
stron charakteru, 
-kształtowanie prawidłowej postawy 
podczas prezentacji. 

-uczeo w kilku zdaniach 
przedstawia swoje 
zainteresowania, zdolności i 
umiejętności w określonym 
zawodzie, 
-potrafi dokonad samooceny. 
 

Autoprezentacja 

2. 
 
2 
godz. 
 
 
 

 
 
 

Dopiąd swego, czyli jak 
wyznaczad i osiągad 
swoje cele. 
 
Jak właściwie 
formułowad swoje cele? 

-poznanie rodzajów celów, 
-kształtowanie prawidłowej postawy w 
trakcie realizacji  postawionych  celów, 
-poznanie właściwej zasady organizacja 
dnia pracy, 
- zrozumienie zależności (złodzieje 
czasu: zwlekanie z wykonywaniem 
zadao – mit pracy pod presją, lęk przed 
porażką, lenistwo; nieplanowanie 
przerwy w pracy. 

-uczeo zna zasadę 
prawidłowo sformułowanego 
celu – metoda SMART, 
-rozróżnia cele 
długoterminowe, 
średnioterminowe i 
krótkoterminowe, 
-wdraża w życie zasady 
organizacji dnia pracy, czyli 
jak pracowad żeby zdążyd na 
czas. 

Fragmenty 
filmów. 
Opracowanie 
planu działania 
do 
zrealizowania 
postawionego 
celu w II 
semestrze. 

3. 
 
3 
godz. 

Planowanie kariery, czyli 
jaki wybrad zawód? 
 
 
 
 
 

- omówienie czynników 
psychologicznych wpływających na 
wybór zawodu: cechy charakteru, 
zdolności i umiejętności, motywacje, 
predyspozycje; 
-wpływ czynników środowiskowych na 
wybór zawodu: rodzina, miejsce 
zamieszkania, szkoła rówieśnicy; 
-uświadomienie wpływu rozwoju 
techniki i zmiany stylu życia na rynek 
pracy i powstawanie nowych zawodów. 
 

-uczeo rozumie wzrost 
znaczenia wykształcenia, 
zatrudnienia w sektorze 
usług; 
-zna etapy wyboru zawodu; 
-poznaje zawody przyszłości. 

Filmy 
edukacyjne 
prezentujące 
wybrane 
zawody. 

4. 
 
4 
godz. 

Zawody wokół nas – 
prezentacja. 

-poznanie środowiska pracy niektórych 
zawodów z najbliższego otoczenia; 
-kształtowanie odpowiedniej postawy, 
szacunku do wykonywanej pracy. 
 
 
 

-przygotowanie prezentacji 
multimedialnych, wywiadów, 
filmów, zdjęd itp. 
 

Pokaz 
zgromadzonego 
materiału. 
Wycieczka do 
wybranych 
zakładów pracy, 
np.Straż 
Pożarna, Policja, 
Sąd, Cukiernia… 

 



4. 
 
4 
godz. 

Zawodowy Rodzic. 
Wywiad z Rodzicem. 
Drzewo genealogiczne – 
zawody w mojej 
rodzinie. 
Wizyta w zakładzie 
pracy Rodzica. 
 

- poznanie przez uczniów m.in.: 
środowiska pracy Rodziców, ich  
warunków  pracy, wymaganych 
umiejętności, cech osobowości, 
predyspozycji, możliwości zatrudnienia, 
awansu… 
 

-uczeń prezentuje na forum 

klasy przygotowane 

materiały na temat 

wykonywanego zawodu 

Rodzica w dowolnej formie 

– prezentacja, film, zdjęcia  

itp. 

 

Wykonanie 
zdjęd, nakręcenie 
filmu, wywiad. 

5. 
 
2 
godz. 

Doradca zawodowy w 
szkole 
ponadgimnazjalnej. 

-poznanie środowiska pracy doradcy 
zawodowego  w szkole 
ponadgimnazjalnej. 
 
 

-uczeo poznaje charakter 
pracy doradcy zawodowego 
z liceum ogólnokształcącego 
i ZSLiZ w Olecku. 

Spotkanie z 
doradcą 
zawodowym z 
LO, ZSLiZ 

6. 
 
2 godz. 

Sto pytao do… 
 

 -poznanie środowiska pracy 
zaproszonych gości według zadawanych 
pytao, 
-kształtowanie odpowiedniej postawy, 
szacunku do wykonywanej pracy, 
-wyjaśnienie znaczenia używanych 
określeo – „zawód lepszy” i  „zawód 
gorszy”. 
 

-uczeń rozpoznaje 

wykonywany zawód 

prezentowany przez 

zaproszonego gościa. 

 

Wykonanie 
zdjęd, nakręcenie 
filmu, wywiad. 

6. 
 
1 
godz. 

Autoprezentacja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-uczniowie dokonują autoprezentacji, 
-przedstawiają na forum grupy 
informacje z działao podjętych w 
ramach wolontariatu czy Banku Czasu, 
-podejmują dyskusję na wybrany temat 
według ustalonych reguł, 
-prezentują swoje zainteresowania i 
predyspozycje zawodowe. 
 

-podsumowują własną 
działalnośd w ramach zajęd 
w minionym roku szkolnym. 

Przestrzeganie 
ustalonych reguł 
prezentacji 
(kolejnośd, czas, 
merytorycznośd 
wypowiedzi). 

 
 

Uwaga! 
2 – 3 godziny  - do dyspozycji uczniów według zgłaszanych problemów, zadao do realizacji, 
                          - uzupełnienia własne Portfolio Vademecum Talentu, 
                          - uaktualnianie  gazetki - Szkolny Punkt Informacji  Edukacyjno- Zawodowej. 
 
Kompetencje kluczowe: 

1. Porozumiewanie się w języku ojczystym. 
2. Porozumiewanie się w językach obcych. 
3. Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne. 
4. Kompetencje informatyczne. 
5. Umiejętnośd uczenia się. 
6. Kompetencje społeczne i obywatelskie. 
7. Inicjatywnośd i przedsiębiorczośd. 
8. Świadomośd i ekspresja kulturalna. 

 


