
 

PLAN PRACY ZAJĘD EDUKACYJNYCH W KLASIE III 
REALIZACJA INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ 

 
„ŚWIADOMIE WYBIERAM SWOJĄ PRZYSZŁOŚD EDUKACYJNĄ I ZAWODOWĄ”. 

 

MODUŁ  III – KARIERA EDUKACYJNO-ZAWODOWA 

OKRES  II  -  2017/2018 

L.p. Tematyka zajęć Cele kształcenia/wychowania Osiągnięcia/uwagi 
1 Jaką tematyką zajmiemy się na 

zajęciach? 
-zapoznanie uczniów z celami ogólnymi i 
szczegółowymi w drugim okresie w 
ramach realizacji  III Modułu – Kariera 
edukacyjno-zawodowa. 
 

Uczniowie aktualizują swoje 
Portfolio Vademecum 
Talentu. 

2-4 Co dalej? Planuję swoją karierę 
edukacyjną i zawodową. 
Kariera zawodowa, czyli co? 

-zapoznanie uczniów z tematyką 
wyznaczania i formułowania celów, 
powiązania celów osobistych i 
zawodowych oraz planowania kariery 
zawodowej, 
-tworzenie indywidualnego planu  kariery 
zawodowej. 

Uczniowie poprawnie 
formułują cele według zasady 
SMART (specyficzny, 
mierzalny, osiągalny, 
realistyczny, terminowy). 
Ćwiczenie – „Kariera Daniela” 
– analiza przypadku. 
 

5-7 Zawodowy Rodzic. Wywiad z 
Rodzicem. Wizyta w zakładzie pracy 
Rodzica. 

-poznanie przez uczniów środowiska 
pracy Rodziców, ich warunków pracy, 
wymaganych umiejętności, 
predyspozycji, możliwości zatrudnienia, 
awansu… 
 

-uczeo prezentuje na forum 
klasy przygotowane materiały 
w dowolnej formie na temat 
pracy swoich Rodziców. 
 

8-9 Popularne zawody w moim mieście. -zapoznanie się z najpopularniejszymi 
zawodami, które występują w naszym 
mieście, 
-poznanie środowiska pracy, warunków 
zatrudnienia itp. 

-praca w grupach; wykonanie 
prezentacji, gazetki o 
zawodach w naszym mieście i 
ludziach ich wykonujących, 
-wizyta w PUP. 
 

10-12 Powiatowe Targi Edukacyjne. 
Targi Edukacyjne w naszej szkole. 

-uczniowie poznają aktualną ofertę 
edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych w 
naszym mieście w trakcie Powiatowych 
Targach Edukacyjnych i szkolnych. 
 

-poznają ofertę edukacyjną, 
-przygotowują salę na Targi 
Edukacyjne, 
-przygotowują Targi 
Edukacyjne w szkole (częśd 
artystyczna, zaproszenia, 
podziękowania). 
 

11-12 Dokumenty aplikacyjne: CV i List 
Motywacyjny. 

-uczeo poznaje strukturę dokumentów 
aplikacyjnych. 
 

-wskazuje najważniejsze 
elementy poznanych 
dokumentów, 
-podejmuje próbę napisania 
własnego CV. 
 

13-14 Czym jest rozmowa kwalifikacyjna? Jak 
się do niej przygotowad? 

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

-uczniowie oglądają film 
edukacyjny: „Przygotowanie 
się do rozmowy 
kwalifikacyjnej” i „Rozmowa 
kwalifikacyjna”, 
-symulacja rozmowy 
kwalifikacyjnej. 
 



 

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

-wyszukiwanie informacji na temat 
bezrobocia i rynku pracy. 

-uczniowie pracując w 
grupach prezentują 
przygotowany materiał o 
bezrobociu i rynku pracy. 
 

16-17 Moja kariera edukacyjno-zawodowa za 
5 lat. 
Podsumowanie zajęd. 

-uczniowie świadomie planują własną 
ścieżkę edukacyjną i zawodową, 
-znają swoje mocne i słabe strony, 
predyspozycje zawodowe, 
-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, 
-autoprezentacja, 
-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) i do 

Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku. 


