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L.p. 
Ilość 
godz. 

 

Tematyka  zajęć Cele kształcenia i wychowania Osiągnięcia 
Uwagi 

1. 
 
1 godz. 

Jaką tematyką zajmiemy 
się na zajęciach? 

-zapoznanie uczniów z zakresem działao oraz celami 
ogólnymi i szczegółowymi w drugim okresie w ramach 
modułu – „Kariera edukacyjno-zawodowa”. 
 

-uczniowie aktualizują swoje 
Portfolio  Vademecum Talentu. 

2. 
 
2 
godz. 
 
 
 

 
 
 

Co dalej ? Planuję swoją 
karierę edukacyjno-
zawodową. 
Kariera zawodowa, czyli 
co ? 

-zapoznanie uczniów z tematyką wyznaczania i 
formułowania celów, powiązania celów osobistych i 
zawodowych oraz planowania kariery zawodowej, 
-wzbudzenie refleksji uczestników na temat autorozwoju 
oraz planowania własnej kariery edukacyjno-zawodowej, 
-tworzenie przez uczestników indywidualnego planu 
kariery zawodowej. 
 

-uczniowie poprawnie 
formułują cele do realizacji wg 
zasady SMART (specyficzny, 
mierzalny, osiągalny, 
realistyczny, terminowy). 
Praca w grupach – wskazanie 
czynników. Które przyczyniły 
się do określonej kariery 
Daniela. 
Ćwiczenie : „Kariera Daniela – 
analiza przypadku”. 
 

3. 
 
 
3 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…  

-uczeo prezentuje na forum 
klasy przygotowane materiały 
na temat wykonywanego 
zawodu Rodzica w dowolnej 
formie – prezentacja, film, 
zdjęcia  itp. 
-wykonanie zdjęd, nakręcenie 
filmu, albumu itp., 
-wystawa prac, gazetka… 
 

4. 
 
3 godz. 

Mapa zawodów w moim 
powiecie. 

-poznanie typów szkół ponadgimnazjalnych w naszym 
powiecie kształcących młodzież w określonych zawodach 
(ZSLiZ; ZST; Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci 
Głuchych im.św.Filipa Smaldone. 
 

-uczniowie w grupach 
przygotowują  mapy wykonane 
na dużych arkuszach dowolną 
techniką. 
 

5. 
2 godz. 

Targi Edukacyjne w 
mojej szkole. 
Powiatowe Targi 
Edukacyjne. 

-uczniowie zapoznają się z aktualną ofertą edukacyjną 
prezentowaną przez zaproszonych przedstawicieli szkół 
ponadgimnazjalnych, 
- zapoznanie rodziców gimnazjalistów z kierunkami 
kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych naszego 
powiatu. 
 
 

-przygotowują salę – stoiska  
do Targów Edukacyjnych, 
-rozmowy indywidualne z 
rodzicami na temat planowania 
i podejmowania decyzji 
wyboru drogi edukacyjno-
zawodowej. 

 



6. 
 
2 godz. 
 

Dokumenty aplikacyjne: 
CV, List Motywacyjny. 

-uczeo poznaje strukturę dokumentów aplikacyjnych, 
-omawia najważniejsze elementy występujące w tych 
dokumentach. 

-uczeo sporządza własne CV. 
-aktualizują Portfolio 
Vademecum Talentu. 

7. 
2 godz. 

Czym jest  rozmowa 
kwalifikacyjna i jak 
przygotowad się do niej.  
 

-poznanie zasad,  którymi powinniśmy kierowad się 
podczas rozmowy kwalifikacyjnej (pracownik – 
pracodawca), 
-zwrócenie uwagi na wygląd zewnętrzny i przygotowanie 
się merytoryczne do rozmowy kwalifikacyjnej. 

-uczniowie oglądają film 
edukacyjny pt. „Rozmowa 
kwalifikacyjna”. 
-przeprowadzają symulację 
rozmowy kwalifikacyjnej. 
 

8. 
2 godz. 

Bezrobocie, a  rynek 
pracy w moim mieście,  
powiecie, 
województwie, kraju. 
 

-uczniowie zapoznają się z aktualnym rynkiem pracy w 
mieście,  powiecie, województwie i kraju, 
 

-przygotowują prezentację 
multimedialną, 
-wizyta w PUP. 

9. 
2 godz. 

Moja kariera 
edukacyjno-zawodowa 
na najbliższe 5 lat. 

-uczniowie podejmują świadomy wybór dalszej drogi 
kształcenia, 
-znają swoje mocne i słabe strony, zainteresowania, 
-znają strukturę szkolnictwa w Polsce, 
-wskazują źródła informacji-linki do stron z zakresu 
doradztwa edukacyjno-zawodowego, 
-znają sytuację na rynku pracy we własnej gminie, 
powiecie, województwie i kraju, 
-znają możliwości kształcenia i pracy poza granicami  
kraju. 
 

-uczniowie wypełniają 
ankietę, a następnie 
dokonują autoprezentacji, 
-uczniowie aktualizują 
Portfolio Vademecum 
Talentu. 
-uczniowie oceniają 
przydatnośd zajęd w wyborze 
ścieżki edukacyjno-
zawodowej.  

 

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  wyjście  młodzieży  do szkół ponadgimnazjalnych w Olecku (Powiatowe Targi Edukacyjne). 

 

 


