
PLAN  ZAJĘD  EDUKACYJNYCH  W  KLASIE  III  GIMNAZJUM 

„ŚWIADOMIE  WYBIERAM  SWOJĄ  PRZYSZŁOŚD  EDUKACYJNĄ  I  ZAWODOWĄ” 

 

MODUŁ – KARIERA  EDUKACYJNO-ZAWODOWA 

OKRES I  2015/2016 

L.p. Temat 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 „Kariera edukacyjno-zawodowa”. 

-uczeo zna cele stawiane 
do realizacji w tym 
module; 

3-4 Co wiem o sobie? 
Kim jestem, kim 
chcę byd? 

-wskazanie swoich mocnych i słabych stron, 
-wskazanie swoich pozytywnych i negatywnych 
cech charakteru, 
-prezentacja własnych zainteresowao, 
umiejętności, 
-określenie typu i kierunku dalszego 
kształcenia. 

-uczeo wskazuje swoje 
mocne i słabe strony; 
pozytywne i negatywne 
cechy charakteru; 
własne zainteresowania 
i umiejętności; 
-zna typ szkoły 
ponadgimnazjalnej i 
kierunek dalszego 
kształcenia. 
 

5-7 „Kotwica kariery” -wskazanie obszarów diagnozujących testem: 
zdolności analityczne, myślenie twórcze, 
zainteresowania, poczucie autonomii, wartości. 
 

-kariera  edukacyjno-
zawodowa; 
-samowiedza; 
-analiza wyników 
indywidualna. 
-uaktualnia  własną 
teczkę „Portfolio 
Vademecum Talentu”. 
 
 

8 - 10 Ścieżki kształcenia. -zapoznanie uczniów z systemem szkolnictwa 
ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem zmian 
w kształceniu zawodowym, 
-kształtowanie umiejętności podejmowania 
decyzji edukacyjno-zawodowych w oparciu o 
kryteria wyboru szkoły. 

-kariera  edukacyjno-
zawodowa; 
-samowiedza; 
-zna typ szkoły 
ponadgimnazjalnej i 
kierunek dalszego 
kształcenia, 
-uaktualnia  własną 
teczkę „Portfolio 
Vademecum Talentu”. 

11 - 
12 

Tydzieo kariery 
„Poznaj swojego 
doradcę kariery” 

-podejmowanie działao związanych z 
popularyzowaniem orientacji i poradnictwa 
zawodowego oraz idei świadomego planowania 
kariery edukacyjnej i zawodowej, 
-spotkanie z Powiatowym Koordynatorem ds. 
orientacji i poradnictwa zawodowego w Olecku.  
 

-kariera  edukacyjno-
zawodowa; 
-samowiedza; 
-przygotowanie gazetki 
ściennej , 
-wizyta w PUP w Olecku. 



 

13  -
15 
 

Najpopularniejsze 
zawody na rynku 
pracy. 

-zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami 
występującymi na rynku pracy na podstawie 
prezentowanych filmów edukacyjnych. 

-kariera  edukacyjno-
zawodowa; 
-filmy edukacyjne : Mój 
zawód. Moja przyszłośd; 
Perspektywy 
edukacyjno-zawodowe. 

16-19 Wartości, które są 
dla mnie ważne. 
 
Marzenia się nie 
spełniają… marzenia 
się spełnia! 
 

 -uświadomienie sobie przez ucznia wartości, 
które są dla niego najważniejsze w życiu, 
-uświadomienie sobie roli wyznawanych 
wartości w kształtowaniu relacji społecznych, 
-uświadomienie sobie przez ucznia tego, co 
chce osiągnąd w życiu, 
-kształcenie konstruktywnej postawy wobec 
stawianych sobie celów. 

-wartości, samowiedza, 
rozumienie innych, 
-prezentuje ranking 
swoich wartości 
życiowych, 
-opracowuje plan 
działao aby zrealizowad 
swój cel (wg zasady 
POKARM –pozytywny, 
opisany, konkretny, 
atrakcyjny, realny, 
mierzalny) 
-uaktualnia  własną 
teczkę „Portfolio 
Vademecum Talentu”. 
 
 

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


