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Cele podejmowanych 

działań w zakresie 

kształtowania 

kompetencji 

Uświadomienie uczniom potrzeb wynikających z rynku pracy. 

Doskonalenie umiejętności rozumienia swoich mocnych stron i 

ograniczeń. 

Kształcenie umiejętności autoprezentacji. 

Planowanie, organizowanie i ocenianie własnej nauki, 

przyjmowanie za nią coraz większej odpowiedzialności. 

Poprawne posługiwanie się językiem ojczystym. 

Skuteczne porozumiewanie się w różnych sytuacjach, prezentacji 

własnego zdania z uwzględnieniem poglądów innych osób. 

Rozwijanie umiejętności pracy w zespole. 

Podejmowanie indywidualnych i grupowych decyzji. 

Rozwiązywania problemów w sposób twórczy. 

Poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji 

z różnych źródeł. 

Nazwa działania 1. Udział w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery: 

a) Spotkania z ludźmi różnych zawodów. 

b) Prowadzenie lekcji wychowawczo - profilaktycznych 

wynikających z Programu Wychowawczego i 

Profilaktycznego Szkoły w zakresie rozwoju 

indywidualnych predyspozycji oraz integracji społecznej 

uczniów. 

c) Udział uczniów w zajęciach prowadzonych przez 

specjalistów – doradców zawodowych. 

2. Prace projektowe, wykonywanie folderów i prezentacji  

indywidualnie lub grupowo, przygotowywanie zadań w 

edytorze tekstu, przesyłanie zadań w formie e-maila. 

Krótki opis,  najwyżej 

dwóch wybranych 

działań 

 

1. Podczas OTK uczniowie mają możliwość zapoznania się z 

różnymi zawodami, ich pozytywnymi i negatywnymi 

stronami. Biorą udział w konkursach plastycznych np. „Mój 

wymarzony zawód”, mają możliwość spotykania się z 

przedstawicielami ciekawych zawodów m. in: fryzjerem, 

strażakiem, policjantem, kosmetyczką, ratownikiem 

medycznym, politykiem, lekarzem. W ramach OTK w szkole 



 

 

 

 

 

 

gościliśmy także Panią Sołtys, autora książek dla dzieci, 

dekoratorkę. W czasie wymienionych spotkań nasi uczniowie 

chętnie słuchają zaproszonych gości, poznają specyfikę 

konkretnych zawodów, nie boja się także pytać o szczegóły 

danej profesji.  

Zarówno na lekcjach wychowawczych, jak i w ramach 

spotkań z doradcą zawodowym nasi uczniowie uczą się 

autoprezentacji, poznają swoje mocne i słabe strony, 

odkrywają swoje predyspozycje, uczą się także pracy 

zespołowej. Rozwiązują ankiety związane ze swoimi 

zainteresowaniami, co w przyszłości może być pomocne w 

wyborze zawodu. 

2. Przygotowanie w grupie folderu „Bogowie Olimpu” – 

wykonanie rysunków, krótkiego opisu wybranych bogów 

greckich, dobór cytatów. 

Przygotowanie prezentacji pt. „Ciekawe miejsca mojej małej 

ojczyzny” – zaprezentowanie walorów zabytkowych, 

kulturowych oraz przyrodniczych ziemi pszczyńskiej” 

Stosowane formy 

i metody pracy  

1. Pogadanki, konkursy plastyczne, zajęcia warsztatowe z 

wykorzystaniem metod aktywnych. 

2. Metoda projektu, portfolio. 

Efekty pracy  

 

 W załączniku zdjęcia 

Współpraca z innymi 
osobami/ instytucjami  

Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie,  Poradnia Psychologiczno – 
Pedagogiczna w Pszczynie, Biblioteka w Ćwiklicach 

 















 


