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L.p. 
Ilość 
godz. 

 

Tematyka  zajęć Cele kształcenia i wychowania Osiągnięcia Uwagi 

1. 
 
1 
godz. 

Moje 
zainteresowania, 
zdolności i 
umiejętności. 

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

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

Autoprezentacja 
w formie 
pisemnej 

2. 
 
4 
godz. 
 
 
 

 
 
 

Wolontariat jako 
forma 
przysposobienia 
młodzieży do pracy. 

-czym jest wolontariat, 
-zdobycie niezbędnych umiejętności 
interpersonalnych (komunikowanie i 
współpraca w grupie, bycie liderem, 
zarządzanie zespołem), 
-rozwój potencjału twórczego i 
osobistego, młodego człowieka, 
-zdobycie potrzebnego doświadczenia 
potrzebnego w przyszłej pracy lub 
zdobywanie wiedzy i kompetencji 
interesujących nas hobbystycznie, 
-wykształcenie u młodego człowieka 
empatii, skłonności do poświęceo lub w 
wytrwałości w dążeniu do celu i 
motywowania innych. 
 

-uczeo rozumie i 
docenia formę pracy 
jaką jest wolontariat, 
-angażuje się w 
wybraną 
dobrowolną formę 
pracy na rzecz 
innych, 
-zna organizacje 
pozarządowe, w 
których pracują 
wolontariusze. 

Uczniowie 
przygotowują 
projekt 
edukacyjny na 
temat 
wolontariatu. 
Uczestniczą w 
konkursie 
plastycznym nt. 
Jak pomagam 
innym? 

3. 
 
2 
godz. 

Bank czasu – idea 
wzajemnej wymiany 
dóbr i usług. 
 
 
 
 
 

-poznanie zasad funkcjonowania „Banku 
czasu”, 
-omówienie idei BC (dzielenie się z 
innymi wiedzą i umiejętnościami), 
-uświadomienie uczniom, iż każdy czas 
spędzony w sposób produktywny na 
wspólnej pracy to szansa aktywizacji 
społecznej, nabycia kompetencji 
niezbędnych w relacjach z innymi ludźmi 
oraz przysposobienia do funkcjonowania 
w środowisku pracy. 
 

-uczeo jest 
świadomy, że każdy 
człowiek ma jakiś 
potencjał, 
możliwości wymiany 
pomiędzy sobą 
takich kompetencji 
jest naprawdę 
bardzo wiele. 

Opracowanie 
wewnętrznego 
banku czasu 
(uczniowie, 
absolwenci, 
rodzice i inne 
osoby). 

4. 
2 
godz. 

Czym są kompetencje 
kluczowe? 

-omówienie 8 kompetencji kluczowych, 
-uświadomienie uczniom, iż wszystkie 
osoby potrzebują ich do samorealizacji i 
rozwoju osobistego, bycia aktywnym 
obywatelem, integracji społecznej i 
zatrudnienia. 
 
 
 

-uczeo jest 
świadomy, iż 
opanowanie tych 
kompetencji jest 
niezbędną podstawą 
uczenia się, a to 
sprzyja wszelkim 
innym działaniom 
kształceniowym. 
 

Opracowanie 
gazetki z 
kompetencjami 
kluczowymi. 

 

 



4. 
 
3 
godz. 

Radzenie sobie ze 
stresem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-czym jest stres? 
-poznanie źródeł stresu , 
- omówienie objawów stresu u ludzi, 
-rozpoznawanie własnego ciała na 
sytuacje stresujące, 
-poznanie przykładów, jak radzid sobie w 
sytuacjach stresujących, np. egzamin, 
praca klasowa, wypowiedź przed klasą i 
inne. 
 

-uświadomienie 

uczniom, że w 

pewnej łagodnej 

formie stres jest 

potrzebny po to, 

aby motywować 

nas do działania i 

pobudzać nasz 

umysł. 
 

Spotkanie z 
psychologiem. 
 
Gazetka 

5. 
 
3 
godz. 

Komunikacja 
werbalna i 
niewerbalna (warunki 
skutecznej 
komunikacji). 

-czym jest komunikacja werbalna i 
niewerbalna, 
-opracowanie zasad skutecznej 
komunikacji, 
-poznanie zasad dobrej, merytorycznej 
dyskusji, 
-zwrócenie uwagi na to, jakich reguł 
najtrudniej przestrzegad uczestnikom 
dyskusji, 
 
 
 
 
 

-uczeo omawia i 
stosuje zasady 
komunikowania się 
oraz dyskusji, 
-wyraża własne 
zdanie argumentując 
je w wybranych 
sprawach. 

Pogadanka z 
pedagogiem 

6. 
 
2 
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 własne portfolio. 
 

-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. 

 

 


