
PROGRAM ZAJĘĆ

AKTYWIZUJĄCYCH UCZNIÓW

DO SAMODZIELNEGO WYBORU

ZAWODU

Opracowała: Krystyna Szczepaniak



Założenia programowe i organizacyjne.

Orientacja zawodowa w gimnazjum ma istotne znaczenie w procesie kształtowania rynku
pracy oraz planowania karier młodzieży. Wprawdzie decyzja o wyborze zawodu jest sprawą
przede wszystkim osobistą, ale jej efekt ma również wagę społeczną. Od odpowiedniego
wyboru zawodu zaczynają się i w poważnym stopniu zależą późniejsze losy pracownika, a
globalnie rzecz ujmując – sytuacja na rynku pracy. Problematyka ta nabiera szczególnego
znaczenia w sytuacji bezrobocia, stanu frustracji osób pozbawionych pracy i ich braku
pewności siebie.

Podjęcie prawidłowej decyzji zawodowej nie może stanowić jednorazowego aktu, lecz
jest procesem długotrwałym, w ramach którego zostaną zastosowane odpowiednie formy i
metody pracy z uczniami.

Gimnazjum powinno wyposażyć uczniów w uniwersalne umiejętności realistycznego
wyboru zawodu oraz w ogólna wiedzę o zawodach i możliwościach kształcenia.

Przedstawiony poniżej program ma służyć jako element pobudzania i aktywizowania
uczniów w kierunku poznawania i obserwacji siebie, dokonywania samooceny i
porównywania jej z wymaganiami stawianymi przez wybrany zawód. Jest to o tyle istotne,
gdyż w tym wieku znacznie zwiększa się zainteresowanie sobą i własnym ,, ja”.
Samopoznanie uczniów odgrywa istotną rolę w kształtowaniu umiejętności
psychofizycznych.

Podstawowe cele:
-wyzwalanie u uczniów własnej aktywności w kierunku samopoznania i
samooceny
-wzbogacanie wiedzy ucznia o sobie i innych przez informacje płynące z otoczenia
-modyfikacja oceny ucznia w przypadku, gdy odbiega ona od realnych jego
możliwości
-rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji zawodowej
kształtowanie u ogółu uczniów pozytywnych postaw wobec pracy.



SZCZEGÓŁOWA TEMATYKA ZAJĘĆ

I. POZNAJĘ SIEBIE

1. Moje zainteresowania.

Cele: - ukazanie uczniom roli zainteresowań w wyborze zawodu
- zorientowanie się, jakie zainteresowania przeważają u uczniów
- wprowadzenie podziału zawodów na zawody związane z zainteresowaniami

opartymi na pracy z ludźmi, danymi, rzeczami.
Metody: rozmowa, działania praktyczne uczniów.
Środki dydaktyczne: kartki papieru, ankiety, długopisy, flamastry.
Czas trwania: 45 min

Poznanie siebie rozpoczynamy od określenia własnych zainteresowań.

1. Uczniowie wspólnie (zapisując na tablicy) ustalają znaczenie słowa ,,
zainteresowania”.

2. Szeregowanie przedmiotów szkolnych w zależności od najbardziej do najmniej
lubianych.
Nauczyciel na tablicy wypisuje przedmiotyszkolne, uczniowie na kartkach szeregują
je ( bierzemy pod uwagę pierwsze 3 z każdej kartki).

3. Uczestnicy otrzymują ankietę zainteresowań ,,Czy lubisz” – kartę odpowiedzi.
Wypełniają ją, sumują punkty oddzielnie dla trzech rodzajów pytań, zaznaczają na
wykresie kolorowymi flamastrami. Prowadzący omawia wyniki: zainteresowania
grupą czynności związanych z rzeczami, ludźmi, danymi.

Patrz zał. Nr 1

2. Mój temperament

Cele : - ukazanie uczniom związku pomiędzy cechami charakteru i temperamentu a
wymaganiami poszczególnych zawodów

- zwrócenie uczniom uwagi na ich własny stosunek do pracy

Metody: rozmowa, działania praktyczne uczniów.
Środki dydaktyczne: ankiety, długopisy.
Czas trwania: 45 min

1. Uczniowie wspólnie ( zapisując na tablicy ) ustalają znaczenie słowa „temperament”.
2. Prowadzący objaśnia cechy temperamentu, ich trwałość i rolę w wyborze zawodu.

Analiza sytuacji zawodowych a cech temperamentu ( style działania osób o
zróżnicowanej sile, ruchliwości i równowadze temperamentu ).

3. Uczniowie wypełniają ankietę( zał. Nr 2 ), prowadzący omawia wyniki.



3. Mój stan fizyczny i zdrowotny.

Cele: - uświadomienie uczniom znaczenia stanu fizycznego i zdrowotnego w
wyborze

zawodu.
- zwrócenie uwagi uczniów na konieczność skonsultowania się z lekarzem
( w przypadku chorób przewlekłych )

Metody: pogadanka, działania praktyczne uczniów.
Środki dydaktyczne: ankiety, długopisy.
Czas trwania: 45 min

1. Prowadzący przedstawia znaczenie stanu fizycznego i zdrowotnego w wyborze
zawodu, wymagania zdrowotne stawiane przez poszczególne zawody.

2. Uczniowie wypełniają ankietę ( zał. Nr 3 ), prowadzący pomaga wypełnić ankietę.

II. POZNAJĘ ZAWODY

Cele: - uświadomienie uczniom ich oczekiwań wobec zawodu, który zamierzają wybrać
- sprawdzenie zasobu posiadanych informacji o wybieranym zawodzie
- wskazanieźródeł informacji o zawodach

Metody: pogadanka, dyskusja, praktyczne działania uczniów.
Środki dydaktyczne: broszury, ulotki, informatory.
Czas trwania: 45 min

Aby trafnie wybrać zawód nie wystarczy znać tylko siebie, trzeba zebrać sporo
informacji o zawodach. Nie można decydować się „na chybił trafił”, zwłaszcza,że
dokonujemy wyboru często na całeżycie. Niemożliwe i niepotrzebne jest poznanie
wszystkich zawodów przed podjęciem decyzji o wyborze zawodu.

1. Ustalenie listy oczekiwań uczniów wobec zawodu (m. in. praca dająca zadowolenie,
perspektywa szybkiego awansu, wysokie zarobki, praca w miejscu zamieszkania,
rozwój własnych zdolności itp.)

2. Przedstawienie przez prowadzącegoźródeł informacji (przewodniki po zawodach,
broszury, artykuły w czasopismach, informatory, audycje telewizyjne, kasety wideo,
programy komputerowe).

3. Charakterystyka trzech grup zawodów wg klasyfikacji:
-czynności związane z rzeczami
-czynności związane z ludźmi
-czynności związane z danymi.

4.Wspólne ustalenie przez uczniów zawodów, które zamierzają wybrać.



5.Zbieranie informacji o zawodach (wywiad z osobą pracującą w wybranym zawodzie) i
przedstawienie ich na forum klasy (zadanie domowe).

III. KONFRONTUJĘ SWOJE MOŻLIWOŚCI Z WYMAGANIAMI ZAWODU

Cele: - kształtowanie umiejętności analizowania przez uczniów swoich mocnych i
słabych stron w kontekście wymagań zawodu, który zamierzają wybrać

- kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji
Metody: dyskusja, działania praktyczne uczniów, praca w grupach.
Środki dydaktyczne: arkusze papieru, długopisy.
Czas trwania: 45 min

1. Pisanie przez uczniów wypracowania „ Mój autoportret”
(uwzględnianie swoich mocnych i słabych stron).

2. Zestawienie ocen wynikających z przemyśleń i ćwiczeń zawartych w bloku „Poznaję
siebie”.
Analiza wymagań zawodu, który zamierza się wybrać.

3. Stymulacyjna gra strategiczna „Wybór szkoły”.
Gra powinna umożliwi ć uczniom uświadomienie sobie, na czym polega mechanizm

podejmowania decyzji zawodowej. Klasa dzieli się na zespoły 5-6 osobowe. Każdy zespół
otrzymuje do rozstrzygnięcia następujący problem:

„Uczeń Jan Kowalski kończy w tym roku gimnazjum, dalej może uczyć się w szkole
X lub szkole Y Pomóż mu dokonać wyboru. Ułóż listę kryteriów, którymi powinien kierować
się przy podejmowaniu decyzji wyboru szkoły.

Prowadzący zapisuje na tablicy kryteria wyboru szkoły zgłoszone przez poszczególne
zespoły. Na tej podstawie zespoły powinny wybrać dla Kowalskiego szkołę, pokazując
mechanizm wyboru.

IV OKREŚLAM DROGI PROWADZĄCE DO ZAWODU

Cele: - uświadomienie uczniom,że wybierają zawód, a nie szkołę, gdyż szkoła jest
jedynie drogą prowadzącą do uzyskania kwalifikacji zawodowych

- przypomnienie uczniom wiadomości o drogach prowadzących do zawodu w
ramach szkolnego i pozaszkolnego systemu kształcenia

Metody: dyskusja, pogadanka
Środki dydaktyczne: kartka papieru z wykresem systemu kształcenia w Polsce
Czas trwania: 45 min

1. Przedstawienie i omówienie systemu kształcenia zawodowego w Polsce,
charakterystyka poszczególnych typów szkół

- szkoła podstawowa
- gimnazjum
- szkoła zawodowa
- liceum profilowane
- szkoły policealne



- studia zawodowe, licencjackie i inżynierskie- uzupełniające studia
magisterskie

- studia magisterskie
szkoły publiczne, społeczne i prywatne
profile publicznych liceów
możliwości zdobycia kwalifikacji zawodowych w ramach szkolenia kursowego,
instytucje organizujące kursy

2.Przygotowanie młodzieży do egzaminów wstępnych
kryteria przyjęć do szkół zasadniczych i liceów
zjawisko stresu egzaminacyjnego (co to jest stres, objawy przeciążenia stresem, jak
minimalizować wpływ stresu na nasz organizm)



Spotkanie z rodzicami

Temat: Przemyślany wybór – podsumowanie pracy, przekazanie
najświeższych informacji dotyczących rekrutacji do szkół.

Cele: - omówienie przyczyn i konsekwencji wyborów określonych decyzji
- przekazanie rodzicom niezbędnych informacji

Metody: pogadanka, dyskusja
Czas trwania: 30 min kwiecień/ maj

Proponowane treści programowe:

Rola informacji o zawodach, drogach do nich prowadzących i potrzebach rynku pracy
w wyborze zawodu (aktywność uczniów jako ważny element prawidłowego zbierania
informacji zawodowej oraz sprawdzenia ich wiarygodności).

Omówienie zasad przyjmowania kandydatów do klas pierwszych szkół zasadniczych i
liceów.

Indywidualne konsultacje z rodzicami na temat proponowanego przez dziecko wyboru
zawodu – uzgadnianie stanowisk w razie zastrzeżeń rodziców co do projektowanego wyboru
zawodu.



Czy lubisz ? Zał.Nr1

Lp.
Zawsze3pkt. Często2pkt. Czasami1pkt. Nigdy 0pkt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42



Czy lubisz?

1. Naprawiać zepsute mechanizmy?
2. Organizować zabawy dla dzieci?
3. Liczyć pieniądze?
4. Konstruować modele?
5. Opiekować się chorymi?
6. Pisać na maszynie?
7. Majsterkować?
8. Pomagać rówieśnikom w nauce?
9. Wprowadzać dane do komputera?
10. Budować coś, np. z drewna, plastiku?
11. Organizować wycieczki?
12. Sprzedawać w sklepiku uczniowskim?
13. Hodować i pielęgnować kwiaty?
14. Zajmować się zwierzętami?
15. Rysować schematy, tabele, wykresy?
16. Sprzątać?
17. Zabawy z małymi dziećmi?
18. Rozwiązywać krzyżówki?
19. Pracować na działce?
20. Pomagać ludziom?
21. Zapisywać swoje wydatki?
22. Zbierać płyty z ciekawymi nagraniami?
23. Udzielać innym porad w różnych sprawach?
24. Zapamiętywać numery np. telefonów, samochodów?
25. Przygotowywać przetwory na zimę?
26. Opowiadać dzieciom bajki?
27. Wypełniać formularze, ankiety, druki?
28. Szyć na maszynie?
29. Przekonywać innych?
30. Gromadzić i porządkować różne dane?
31. Obsługiwać maszyny?
32. Udzielać ludziom wskazówek?
33. Rysować plany budynków?
34. Rozpalać w piecu?
35. Być przewodnikiem na wycieczce?
36. Pisać pamiętniki?
37. Myć naczynia?
38. Odwiedzać chorych?
39. Rozwiązywać zagadki matematyczne?
40. Malować ściany?
41. Uczestniczyć w spotkaniach towarzyskich?
42. Pisać opowiadani



TAK NIEZał. Nr2

SIŁA
1pkt 1pkt

1 Nie robię przerw w czasie odrabiania lekcji
2 Szybko regeneruję siły
3 Głośno mówię
4 Potrafię być długo skoncentrowany na jednym zajęciu
5 Niepowodzenia mnie mobilizują
6 Klasówki nie denerwują mnie
7 Czasami lubię się porządnie zmęczyć
8 Dochodzący hałas, rozmowy nie przeszkadzają mi w pracy
9 Wolę mówić niż pisać
10 Nie drażni mnie zbytnio, gdy ktoś patrzy, jak coś robię
RAZEM

TAK NIERUCHLIWOŚĆ
1pkt. 1pkt

1 Mam szybki refleks
2 W czasie lekcji zmieniam często pozycję
3 Łatwo przechodzę od smutku do radości
4 Nie lubię wolno jeść
5 Moje ruchy są żywe i zdecydowane
6 Lubię wykonywać różnorodne czynności
7 Nie lubię marnować czasu na różne wstępne czynności
8 Łatwo powracam do przerwanego zadania
9 Lubię, gdy wokół mnie coś się dzieje
10J Chętnie oglądam filmy przygodowe
RAZEM

TAK NIERÓWNOWAGA

1pkt 1pkt

1 Do klasówek przygotowuję się spokojnie
2 Łatwo się koncentruję
3 Potrafię kontrolować swoją mimikę i gesty
4 Mogę się odprężyć, wypocząć nawet w trudnych warunkach
5 Potrafię zachować spokój, gdy dzieje się coś złego
6 Umiem być wyrozumiały
7 Nie jestem wybuchowy, trudno wyprowadzić mnie z równowagi
8 Lubię działać zgodnie z planem i przed podjęciem pracy wszystko sobie

przemyśleć
9 Lubię czynności wymagające opanowania
10 Chętnie przyjmuję i wykonuję odpowiedzialne zadania. Można na

mnie polegać
RAZEM



Stan zdrowia
zał. Nr3

1. Czy przejawiasz skłonności do chorób? Jakich?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
2. Czy lekarz zalecił ci noszenie okularów, stosowanie wkładek ortopedycznych,

noszenie aparatu słuchowego, wykonywaniećwiczeń wyrównujących wady postawy?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
3. Czy chorowałeś na jakąś ciężką chorobę, jeśli tak to na jaką?
……………………………………………………………………………………….………
4. Czy przebywałeś w szpitalach i sanatoriach? Z jakiego powodu?
………………………………………………………………………………………………
5. Czy jesteś pod stałą opieką lekarską?
………………………………………………………………………………………………
6. Czy miałeś i masz nadal jakieś ograniczeniażyciowe, związane z przebytą chorobą?
………………………………………………………………………………………………
7. Czy z powodu stanu zdrowia korzystałeś lub korzystasz ze specjalnych form

kształcenia, np. z nauczania indywidualnego, zwolnienia z części zajęć (np. z
wychowania fizycznego)?

………………………………………………………………………………………………
8. Czy fakt aktualnej lub przebytej choroby, operacji czy innych wad był już przyczyną

odradzenia Ci przez innych (rodziców, nauczyciela, lekarza z rejonu lub
specjalistycznej przychodni) nauki w jakimś zawodzie?

………………………………………………………………………………………………

Literatura: G. Sołtysińska
W. Trzeciak


