
 

PLAN  PRACY  ZAJĘD EDUKACYJNYCH   W  KLASIE  II 

REALIZACJA  INNOWACJI  PEDAGOGICZNEJ 

 „ŚWIADOMIE  WYBIERAM  SWOJĄ  PRZYSZŁOŚD  EDUKACYJNĄ  I  ZAWODOWĄ”. 

 

MODUŁ II – ŚWIAT  ZAWODÓW 

Okres I  2015/2016 

l.p./ilość 
godz. 

Tematyka  zajęć Cele kształcenia i wychowania Obszar rozwoju. 
Osiągnięcia/uwagi 

 
1. 
 
1-2 
 
 

 
 
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 zawodowego; 
-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. 
 
3-4 
 
 
 

 
 
Zainteresowania i preferencje 
zawodowe – test i analiza. 
 
Czym jest dla mnie doradztwo, moja 
kariera ? 

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

-świadomośd  dotycząca 
planowania kariery, 
zainteresowania, 
-uczniowie wypełniają test, 
analizują swoje wyniki, 
-analizują znaczenie pojęd: 
doradztwo, moja kariera, 
-uaktualnia własne 
Portfolio Vademecum 
Talentu. 
 

3. 
 
5 - 6 
 

 
 
Czym jest sukces? 

-poznanie  różnych definicji pojęcia 
„sukces”, 
-odszukanie kluczowych powodów, 
przy podejmowaniu decyzji o 
założeniu własnej działalności, 
-przeprowadzenie wywiadu z 
osobami, które osiągnęły np. sukces 
finansowy, czy osobisty. 
 

-przedsiębiorczośd, 
-przygotowuje własną 
definicję pojęcia „sukces”, 
-prezentuje projekt 
koszulki dla osoby, która 
według ucznia odniosła 
spektakularny sukces. 
 

 



4. 
 
7 - 8 

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 w celu 
osiągnięcia sukcesu; 
-uświadomienie uczniom, iż motywacja jest 
podstawą realizacji postawionego celu. 
 

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

5. 
 
9 - 10 
 

 
 
Kompetencje uniwersalne, 
a wykonywany zawód. 

-zapoznanie z charakterystyką 
psychologiczną wybranych zawodów 
(sekretarz/sekretarka, kierowca, 
księgowy/księgowa, nauczyciel/nauczycielka, 
architekt/architektka), 
-wskazanie cech wspólnych analizowanych 
zawodów. 

-świadomośd dotycząca 
planowania kariery, 
poczucie autonomii, 
-dostrzega własne 
predyspozycje do 
wykonywania 
prezentowanych 
zawodów, 
-kompetencje 
uniwersalne są niezbędne 
w większości 
podejmowanych przez 
człowieka profesji 
(umożliwiają bycie 
elastycznym na rynku 
pracy). 

6. 
 
11 - 12 
 

Alfabet talentów. -poznanie definicji  pojęcia „talentu”, 
-zwrócenie uwagi na sposoby rozwijania 
ludzkich talentów, 
-wyszukiwanie informacji o ludziach i ich 
oryginalnych talentach, 
-jak można rozwijad, a jak zmarnowad 
talent? 

-zdolności twórcze, 
-wyszukuje oryginalne 
rozwiązania do 
stawianych sytuacji, 
-tworzy tzw. „alfabet 
talentów” i prezentuje go 
na forum klasy, 
-przedstawia własny 
punkt widzenia, 
-uaktualnia własne 
Portfolio Vademecum 
Talentu. 

7. 
 
 
13-16 
 

 
 
 
Czynniki trafnego wyboru 
zawodu. 
Mój zawód – moja 
przyszłośd. 
 
Kalejdoskop zawodów – 
filmy edukacyjne. 
Perspektywy edukacyjno-
zawodowe – filmy 
edukacyjne. 
 

-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) w oparciu o 
prezentowane filmy edukacyjne. 
 

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

Uwaga! 3 godziny edukacyjne do dyspozycji uczniów według zainteresowao i potrzeb. 


