
 

PLAN ZAJĘD EDUKACYJNYCH W KLASIE III GIMNAZJUM 
„ŚWIADOMIE WYBIERAM SWOJĄ PRZYSZŁOŚD EDUKACYJNĄ I ZAWODOWĄ 

 

 MODUŁ III – KARIERA EDUKACYJNO-ZAWODOWA 
  
OKRES  I  -  2018/2019 

l.p. Tematyka zajęć Cele kształcenia i wychowania 
 

Osiągnięcia/uwagi 

1-2 Cele i organizacja zajęd. 
 

-zapoznanie uczniów z celami 
ogólnymi i szczegółowymi w ramach 
zajęd z zakresu modułu III – „Kariera 
edukacyjno-zawodowa”. 
 

-uczeo zna cele do 
realizacji w tym module. 

3-4 Co wiem o sobie? 
Kim chcę byd w 
przyszłości? 

-wskazanie swoich mocnych i słabych 
stron, 
-wskazanie swoich pozytywnych i 
negatywnych cech osobowości, 
-prezentacja swoich własnych 
zainteresowao i umiejętności, 
-określenie typu swojej ścieżki 
edukacyjnej. 

-uczeo wskazuje swoje 
mocne i słabe strony; 
pozytywne i negatywne 
cechy osobowości, 
-prezentuje własne 
zainteresowania i 
umiejętności, 
-zna typy szkół 
ponadgimnazjalnych. 
 

5-7 „Kotwice Kariery” – test. -wskazanie obszarów diagnozujących 
testem: zdolności analityczne, myślenie 
twórcze, zainteresowania, poczucie 
autonomii, wartości. 

-uczeo poznaje siebie w 
badanych obszarach, 
-analiza indywidualna 
wyników testu. 
 

8-11 Ścieżki kształcenia. 
Typy szkół 
ponadgimnazjalnych. 
Sied szkół 
ponadgimnazjanych w 
naszym mieście. 

-zapoznanie uczniów z systemem 
szkolnictwa ponadgimnazjalnego z 
uwzględnieniem  zmian w kształceniu 
zawodowym, 
-kształtowanie umiejętności 
podejmowania decyzji edukacyjno-
zawodowych w oparciu o kryteria wyboru 
szkoły. 
 

-zna typy szkół 
ponadgimnazjalnych, 
-podaje kryteria wyboru 
szkoły ponadgimnazjalnej, 
- uczniowie przygotowują 
gazetkę tematyczną, 
-opracowują własną 
ścieżkę edukacyjną. 

12 Ogólnopolski Tydzieo 
Kariery 

-spotkanie z Powiatowym Koordynatorem 
ds. Orientacji i Poradnictwa Zawodowego, 
-zapoznanie się z celami OTK na ten rok 
szkolny. 

-zna cele OTK, 
-uczniowie przygotowują 
tematyczną gazetkę 
ścienną. 
 

13-14 Wartości, które są dla 
mnie ważne. 
„Marzenia się nie 
spełniają … marzenia się 
spełnia”! 

-uświadomienie uczniom własnych 
wartości, które są najważniejsze w życiu, 
-uświadomienie roli  wartości w 
kształtowaniu relacji społecznych, 
-kształcenie konstruktywnej postawy 
wobec stawianych sobie celów, 

-prezentuje ranking swoich 
wartości życiowych, 
-opracowuje plan działao 
do realizacji postawionego 
celu według zasady: 
POKARM (pozytywny, 
opisany, konkretny, 
atrakcyjny, realny, 
mierzalny). 
 



 

15-16 Najpopularniejsze 
zawody na rynku pracy w 
naszym kraju. 

-zapoznanie uczniów z wybranymi 
zawodami występującymi na rynku pracy 
na podstawie prezentowanych filmów 
edukacyjnych, innych materiałów 
informacyjnych. 
 

-spotkanie z pracownikiem 
PUP lub wizyta w nim, 
-przygotowanie gazetki 
tematycznej. 

 

Uwaga!  
 
Tematyka zajęd może ulec zmianie w zależności od potrzeb i zainteresowao uczniów i ich Rodziców. 
Test „Kotwica kariery” omówiony zostanie indywidualnie na dodatkowych zajęciach  
konsultacyjnych. 


