Gimnazjum Nr 1
Konstantynów Łódzki

Program wychowawczy

WYBÓR SZKOŁY I PRZYSZŁEGO ZAWODU

El bieta Jach

I. Ogólna charakterystyka programu.
Program realizowany b dzie w roku szkolnym 2004/2005 w klasie IIIc, w której
jestem wychowawc . Motywacj do jego napisania stało si jak najlepsze przygotowanie
uczniów do wyboru szkoły i przyszłego zawodu.
Program podzieliłam na cztery cz ci. Pierwsz z nich okre liłam jako „Wst p” i
realizowa

w niej b d

temat: „Nauka, zawód, praca”. Ma ona zach ci

moich

wychowanków, aby aktywnie wł czyli si do realizacji programu, a tak e chciałam zwróci
im uwag , e praca jest jednym z wa niejszych elementów w yciu człowieka, i mo e mu
przynie

wiele satysfakcji o ile wykonywany zawód jest zgodny z zainteresowaniami. Cz

drug nazwałam „Zainteresowania uczniów”. W tej cz ci uczniowie wypełniaj ankiety,
których celem jest zdiagnozowanie ich zainteresowa i predyspozycji zawodowych. Cz
trzecia to „Wybór przyszłej szkoły”. Skupiłam si w niej na działaniach praktycznych, jakie
b d

podejmowa

z

uczniami,

ponadgimnazjalnego. Cz

aby

zostali

zapoznani

z

ofert

czwarta nosi tytuł „Praca”. Chciałabym w niej podj

szkolnictwa
działania,

które mog w przyszło ci pomóc moim wychowankom w poszukiwaniu i uzyskaniu pracy.
II. Cele ogólne.
1. Rozbudzenie ch ci prawidłowego zainteresowania si własnym rozwojem.
2. Nabywanie umiej tno ci poznawanie siebie.
3. Znaczenie słów i czynów człowieka.
4. Ukierunkowanie uczniów na rozwój własnych zainteresowa i zgodnego z nimi
wyboru zawodu.
5. Wyrabianie poczucia odpowiedzialno ci za decyzj wyboru szkoły.
III. Cele szczegółowe.
Zostały przedstawione przy ka dym konspekcie lekcji. Program zawiera gotowe
scenariusze lekcji wraz z zał cznikami do wykorzystania na lekcjach dyspozycyjnych.
IV. Procedury osi gni cia celów
1. Zrealizowanie programu nie wymaga specjalistycznego sprz tu i drogich pomocy
naukowych by zainteresowa ucznia tre ciami. Preferowane metody to: dyskusja,
burza mózgów, drama, praca w grupach i praca indywidualna. Na jednej lekcji
wykorzystywane s ró ne metody, aby podnie

atrakcyjno

zaj

i stworzy

uczniom okazj do wi kszej aktywno ci.
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2.

rodki dydaktyczne dostosowane zostały do realizacji zało onych celów. S to:
rozsypanki, tabele, schematy, ankiety.

3. Program okre la jaki wymiar godzin lekcyjnych jest niezb dny dla realizacji tre ci.
4. Program umo liwia realizacj niektórych tre ci cie ki filozoficznej. Wa na jest
tutaj korelacja z innymi przedmiotami, gdy

cie ka mi dzyprzedmiotowa ł czy

elementy ró nych dziedzin wiedzy.
Mam nadziej ,
wskazówek jak odnale

e zaj cia, które b d
si

gospodarczej. Mnie pomog

realizowane dostarcz

uczniom pewnych

we współczesnych realiach naszej sytuacji ekonomicznorozpoznawa

zainteresowania uczniów w celu dalszego

diagnozowanie.
Opracowuj c program korzystałam z fachowej literatury:
Sepkowska Z. – Kreowanie ról na rynku pracy
Bleja-Sosna B. – Poradnik Dydaktyczny
Przygotowanie uczniów gimnazjum do wyboru zawodu – pod red. Sołtysi skiej G. i
Woronieckiej J.
Sierpi ska H. – Podr cznik dla Liderów Klubu Aktywnego Poszukiwania Pracy
Woroniecka J. – Ankieta skłonno ci zawodowych
Lis E. i Woroniecka J. – Kwestionariusz skłonno ci zawodowych
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CZ

I – WST P

Temat:

„Nauka, zawód, praca”

Cel główny:

Dostrzeganie wa no ci wyboru zawodu w
człowieka.

Próba

ukierunkowania

yciu ka dego

uczniów

na

rozwój

zainteresowa zgodnych z wyborem zawodu.
cie ka filozoficzna:

Dostrzeganie warto ci pracy ludzkiej, ukazanie e praca daje
satysfakcj je eli jest zgodna z zainteresowaniami.

Metody:

Pogadanka, elementy dyskusji, praca w zespołach.

Czas:

2 godziny lekcyjne.

PRZEBIEG LEKCJI (LEKCJA NR 1)
1. Pogadanka nauczyciela na temat znaczenia zainteresowa , hobby, pasji młodego
człowieka, które mog by wska nikami wyboru zawodu.
2. Nauczyciel rozdaje rozsypank

(zał cznik nr 1). Uczniowie pracuj c w grupach

dwuosobowych układaj tekst.
3. Nauczyciel prosi o zdefiniowanie poj cia praca i pracodawca. Uczniowie pracuj w
zespołach dwuosobowych.
4. Dyskusja na temat rodzajów pracy. Uczniowie okre laj , na czym polega praca: fizyczna,
umysłowa, sezonowa, dorywcza, dniówkowa, akordowa.
5. Nauczyciel wprowadza poj cie zawód wyuczony i zwód wykonywany. Nast pnie
uczniowie zastanawiaj si i podaj przykłady zwodów: trudnych i niebezpiecznych;
wymagaj cych du ej uwagi umysłowej; wymagaj cych sprawno ci manualnych.
6. Nauczyciel zadaje pytanie uczniom, które zawody im si podobaj i dlaczego?
7. Na zako czenie zaj

wychowawca opowiada „anegdot ” :

„– Kim zostaniesz Jasiu w przyszło ci?
– Najpierw lekarzem, bo tak chce mamusia, potem nauczycielem, bo tak chce tatu , a
na koniec marynarzem, bo tak ja chc ”.
8. Uczniowie wyci gaj

wniosek,

e wybieraj c zawód powinni pami ta

zainteresowaniach, temperamencie, cechach osobowych, a nie

o swoich

yczeniach rodziców,

kole anek i kolegów.
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PRZEBIEG LEKCJI (LEKCJA NR 2)
1. Nauczyciel zach ca uczniów, aby opowiedzieli jaki jest plan dnia w ich domu (rodzinie):
- o której wstaj ,
- kto szykuje niadanie,
- o której wychodz do pracy, czy szkoły,
- kiedy wracaj
- kto zajmuje si w domu porz dkami, itp.
2. Podsumowaniem zdobytych informacji jest odpowied

na pytanie: „które czynno ci

zajmuj Tobie i Twoim rodzicom najwi cej czasu ?”.
3. Uczniowie podsumowuj , e nauka i praca.
4. Nauczyciel rozdaje rozsypank

(zał cznik nr 2). Uczniowie pracuj

w zespołach

dwuosobowych.
5. Nauczyciel stwierdza,

e uczniowie b d

okre la

jakimi cechami powinien

charakteryzowa si dobry ucze i dobry pracownik (zał cznik nr 3). Uczniowie pracuj
w zespołach dwuosobowych, a nast pnie wymienione przez nich cechy zostaj wypisane
na tablicy.
6. Uczniowie wyci gaj

wniosek,

e nauka i praca wymagaj

takich samych cech i

podobnego zaanga owania.
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ZAŁ CZNIKI CZ

I:

Zał cznik Nr 1 – Rozsypanka
Ucz c si w szkole ró nych PRZEDMIOTÓW rozwijamy w sobie ZAINTERESOWANIA,
które mog

zdecydowa

w przyszło ci o wyborze ZAWODU. Najwi ksz

satysfakcj

CZŁOWIEKA jest PRACA zgodna z jego ZAINTERESOWANIAMI.
Zał cznik Nr 2 – Rozsypanka
Człowiek powinien UCZY

SI i doskonali przez całe YCIE. W yciu jednak człowiek

proporcjonalnie du ej PRACUJE ni UCZY SI
jednym z NAJWA NIEJSZYCH zaj

w yciu.

w szkołach. Praca zawodowa jest wi c
eby dawała ZADOWOLENIE nale y

wybra odpowiedni ZAWÓD – dostosowany do warunków zdrowotnych, zainteresowa i
celów ucznia.
Zał cznik Nr 3 – Tabelka
Cechy dobrego ucznia

Cechy dobrego pracownika

pracowito , rzetelno , odpowiedzialno ,

pracowito , rzetelno , odpowiedzialno ,

systematyczno , cierpliwo , uczciwo ,

systematyczno , cierpliwo , uczciwo ,

czysto , obiektywizm itp.

czysto , obiektywizm itp.
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CZ

II – ZAINTERESOWANIA UCZNIÓW

Temat:

„Zainteresowania uczniów pod k tem wyboru szkoły i zawodu”

Cel główny:

Poznanie własnych zainteresowa pod wzgl dem wyboru nowej
szkoły.

Metody:

Praca

indywidualna

uczniów,

wypełnianie

ankiety

i

kwestionariusza skłonno ci zawodowych.
Czas:

1 godzina lekcyjna.

PRZEBIEG LEKCJI
1. Nauczyciel stwierdza, e zanim uczniowie wybior szkoł

redni powinni odby wizyt

u lekarza, który okre li, czy b d mogli wykonywa okre lony zawód. Zdrowie jest
wa nym czynnikiem decyduj cym o mo liwo ci wykonywania pracy i satysfakcji z niej.
Chłopiec z l kiem wysoko ci nie powinien wybiera zawodu murarza, a dziewczynka z
alergi – zawodu fryzjerki. Kto , kto nie lubi pracy na komputerze nie powinien wybiera
technikum elektronicznego, kto nie lubi rysowa – liceum plastycznego. Dlatego warto
przed wyborem szkoły sprawdzi swoje zainteresowania.
2.

Nauczyciel rozdaje ankiet i kwestionariusz (zał cznik nr 1 i 2).

3. Uczniowie po wypełnieniu ankiety i kwestionariusza zapoznaj si z wynikami i dziel si
spostrze eniami na forum klasy.
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ZAŁ CZNIK NR 1
wiczenie 1
Ankieta skłonno ci zawodowych
Autor: J. Woroniecka na podstawie propozycji B.A. Klimowa
Instrukcja
Przypuszczamy, e potrafisz wykona wiele. Je li jednak mógłby (mogłaby ) wybiera , to
który rodzaj działalno ci bardziej Ci odpowiada?
W ka dym numerze zadania wybierz jedn z dwóch mo liwo ci („a” lub „b”) i
zaznacz odpowied otaczaj c kółkiem wła ciw liter na arkuszu odpowiedzi.
W wyj tkowych przypadkach mo esz nic nie wybra lub wybra obydwa rodzaje
czynno ci.
Co wolisz ?
1.b

Obsługiwa maszyny (np. wiertark ,
robot kuchenny, maszyn do szycia).

Opiekowa si osob chor , dba o
przyjmowanie przez ni leków.

2.b

3.a

Wyra a na pi mie swoje my li
(pisa
wiersze,
opowiadania,
pami tniki)

3.b

Wykonywa wykresy, zestawienia,
schematy lub proste programy
komputerowe.
Obserwowa
rozwój ro lin i
zwierz t.

4.a

Wykonywa
ró ne
przedmioty,
wyroby (np. z drewna, tkaniny,
metalu, składników spo ywczych)

4.b

Sprzedawa
towary.

5.a

Uczy si j zyka obcego, tłumaczy
teksty.

5.b

6.a

Zajmowa si zwierz tami.

6.b

7.a

Organizowa wystaw prac, konkurs
recytatorski, dyskotek , pokaz mody,
wycieczk .

7.b

Mie
do
czynienia
z
wydawnictwami artystycznymi o
muzyce, plastyce, teatrze.
Tłumaczy innym, jak maj co
zrobi .
Obsługiwa sprz t gospodarstwa
domowego, pojazdy, maszyny.

8.a

Udziela rad i informacji.

8.b

9.a

Naprawia
ró norodne
rzeczy
(ubrania,
sprz t
mechanicznoelektryczny).

9.b

1.a

Hodowa
ro liny.

2.a

10.a Prowadzi
biologii

zwierz ta lub uprawia

prace do wiadczalne z

10.b

lub

reklamowa

Bywa w teatrze, muzeum, na
wystawie sztuki.
Wyszukiwa i poprawia bł dy w
tekstach, tablicach rysunkach.
Robi

obliczenia,

rachunki.
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11.a Pracowa
działce.

w sadzie, ogrodzie na

12.a Rozwi zywa
zaistniałe
lud mi konflikty.

mi dzy

11.b Analizowa
schematy
budowy
odbiorników
radiowych
i
telewizyjnych, wykroje odzie y,
przepisy kulinarne.
12.b Wykonywa
rysunki techniczne
(sprawdza je i korygowa ).

13.a Robi zdj cia artystyczne, malowa ,
ta czy .

13.b Przeprowadza
ro linami.

14.a Naprawia urz dzenia i aparatur
medyczn .

14.b Nie
pomoc poszkodowanym w
wypadkach.

15.a Skrupulatnie wykonywa powierzon
prac
(opisy,
pomiary,
sprawozdania).

15.b Wyra a własne prze ycia przez
rysunek, muzyk wiersz.

16.a Wykonywa analizy laboratoryjne.

18.a Prowadzi
wycieczki do teatru,
muzeum, rajdy turystyczne itp.

16.b Przyjmowa
i leczy
chorych,
rozmawia z nimi.
17.b Montowa
i naprawia
ró ne
mechanizmy, przyrz dy, maszyny
(np. samochody, rowery)
18.b Dyskutowa na tematy zwi zane z
architektur i sztuk .

19.a Reperowa
uszkodzon
zabawk ,
elazko lub inny drobny sprz t.

19.b Przerysowywa
mapy.

20.a Walczy ze szkodnikami i chorobami
ro lin.

20.b Obsługiwa
maszynie.

21.a Przebywa w ród ludzi, udziela im
pomocy i wiadczy drobne usługi.

21.b Składa
ró ne
majsterkowa .

22.a Planowa wydatki, sporz dza bilans
kosztów.

22.b By na wsi i bra udział w zaj ciach
gospodarskich.

23.a Lepi z gliny lub modeliny.

23.b W drowa i obserwowa natur .

24.a Porz dkowa
rachunki.

24.b Czyta czasopisma i
tematyce technicznej.

17.a Zmienia wystrój, ozdabia
otoczenie.

notatki,

swoje

dokumenty,

25.a Zawiera nowe znajomo ci.

do wiadczenia

rysunki,

napisy,

komputery, pisa

25.b Rysowa , gra
deklamowa .

na

z

na

urz dzenia,

ksi ki

o

instrumencie,
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Arkusz odpowiedzi do ankiety skłonno ci zawodowych
Imi i nazwisko ………………………………………………………………..

Razem:

I
II
1.a
1.b
3.b
4.a
6.a
7.b
9.a
10.a
11.a
11.b
13.b
14.a
16.a
17.b
19.a
20.a
21.b
22.b
23.b
24.b
P…… T……

III
2.a
4.b
6.b
8.a
12.a
14.b
16.b
18.a
21.a
25.a
C……

IV
2.b
5.a
9.b
10.b
12.b
15.a
19.b
20.b
22.a
24.a
D……

V
3.a
5.b
7.a
8.b
13.a
15.b
17.a
18.b
23.a
25.b
A……

Podsumuj liczb wyborów w kolumnach pionowych. Uzyskane wyniki ró nicuj Twoje
skłonno ci do pracy w poszczególnych grupach zawodowych
IP
człowiek-przyroda
II T człowiek-technika
II C człowiek-człowiek
IV D człowiek-dane/system znaków
V A człowiek-działalno artystyczna
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Ankieta skłonno ci zawodowych bada tendencje do zajmowania si okre lonym rodzajem
działalno ci. Zamieszczony poni ej podział zawodów na 5 grup po raz pierwszy przedstawił
B. A. Klimow. Opieraj c si na zało eniach jego teorii prezentujemy charakterystyk tych
grup zawodowych, która zawiera opisy przykładowych zawodów oraz wymaga
psychofizycznych i przeciwwskaza zdrowotnych.
Człowiek – człowiek
Grupa ta obejmuje zawody zwi zane z praca wymagaj c stałego kontaktu z lud mi, a
wiec wsz dzie tam, gdzie zachodzi konieczno przebywania z interesantem, klientem,
pacjentem, kontrahentem, wspólnikiem. Wymaga ona z reguły umiej tno ci łatwego
kontaktowania asie z lud mi. Wskazane s równie , miedzy innymi pogodne usposobienie,
takt, yczliwo , uczciwo , cierpliwo , dyskrecja, a tak e rozwaga i opanowanie.
B d to zawody zwi zane z: nauczaniem i wychowaniem, usługami i handlem, opiek
medyczna, udzielaniem informacji i porad, np.: nauczyciel, lekarz, piel gniarka, psycholog,
adwokat, s dzia, sprzedawca, dziennikarz, kelner, mened er, prezenter radiowy i telewizyjny,
stewardesa i inne.
Przeciwwskazaniami do wykonywania okre lonego zawodu mog by : wada
wymowy, niedosłuch utrudniaj cy kontakt z otoczeniem, przewlekle choroby skóry,
widoczne zniekształcenia - zwłaszcza twarzy, zaburzenia równowagi itp.
Człowiek – technika
W grupie tej znajduj si zawody, w których praca zwi zana jest z wydobywaniem i
przetwarzaniem surowców, obróbk ró norodnych materiałów, produkcj dóbr materialnych,
eksploatacj urz dze .
B d to na przykład takie zawody, jak: mechanik pojazdów samochodowych,
mechanik maszyn i urz dze przemysłowych, mechanik obróbki skrawaniem, elektronik,
monter aparatury radiowo-telewizyjnej, elektromechanik, elektryk, krawiec, kucharz, piekarz,
ciastkarz, cukiernik, murarz, cie la, stolarz, in ynier budowlany, in ynier mechanik, in ynier
elektronik itp.
W tej grupie zawodów wymagane s , miedzy innymi nast puj ce cechy: dobra
spostrzegawczo , umiej tno obserwacji, odpowiedzialno , zdolno koncentracji uwagi,
opanowanie, dokładno , obowi zkowo ,
Przeciwwskazaniami do wykonywania tych zawodów mog by : wady wzroku, niedosłuch,
zaburzenia równowagi, alergie skórne, wady serca, skrzywienie kr gosłupa i inne powa ne
schorzenia (je li wyst puj wskazana jest konsultacja lekarska).
Człowiek – przyroda
Do tej grupy zalicza si zawody, w których praca wymaga kontaktu z przyroda:
zwierz tami, ro linami, z ich piel gnacj , upraw , hodowl , a ponadto z ro nymi zjawiskami
zachodz cymi w przyrodzie.
Przykładowe zawody to: biolog, mikrobiolog, weterynarz, zootechnik, le nik, rybak,
rolnik, ogrodnik, sadownik, pszczelarz, hodowca zwierz t i inne.
Zawody te wymagaj zamiłowania do przyrody, poczucia odpowiedzialno ci,
zdolno ci prowadzenia obserwacji, spostrzegawczo ci, dokładno ci, zrównowa enia oraz
du ej sprawno ci fizycznej.
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Przeciwwskazaniami, zale nie od zawodu i stanowiska pracy, mog by : choroba
reumatyczna, choroby dróg moczowych, skóry r k, alergia, du a wada wzroku, du e
skrzywienie kr gosłupa, zaburzenia równowagi, wady serca i inne.
Człowiek – dane/system znaków
Grupa ta obejmuje zawody zwi zane z posługiwaniem si systemem znaków i poj
umownych, jak cyfry, znaki kartograficzne, znaki stenograficzne, kody, graficzne znaki
j zykowe (np. litery), systemy oznakowania poj j zykowych naturalnych i sztucznych.
B d to zawody zwi zane z naukami cisłymi, niektórymi humanistycznymi, np.:
informatyk, matematyk, fizyk, programista, ekonomista, astronom, tłumacz, kre larz,
kartograf, technik dokumentacji budowlanej, ksi gowy, korektor itp.
Wskazane cechy osobowo ci to: odpowiedzialno , samodzielno , zdolno ci
organizacyjne, dokładno , dobra pami , umiej tno przewidywania, spostrzegawczo ,
systematyczno w działaniu, zdolno skupienia uwagi niezb dna
do
zapobiegania
pomyłkom i bł dom.
Człowiek - działalno

artystyczna

W grupie tej znajduj si zawody zwi zane z działalno ci artystyczn : muzyczna,
plastyczn , aktorsko-sceniczn , organizacj imprez artystycznych, z wykonywaniem
wyrobów lub usług o charakterze artystycznym.
B d to takie zawody, jak np.: plastyk, rze biarz, konserwator dzieł sztuki, muzyk,
aktor, architekt, dekorator wn trz, grawer, złotnik, zdobnik szkła, projektant odzie y, fotograf
oraz wiele innych.
Wskazane cechy osobowo ci to: wra liwo estetyczna, wyobra nia artystyczna wra liwo
na potrzeby ludzkie, wyobra nia przestrzenna, twórcze my lenie, uzdolnienia artystyczne,
uzdolnienia manualne, systematyczno , dokładno , rytmiczno i prezencja.
Przeciwwskazaniami do wykonywania niektórych zawodów mog by mi dzy
innymi:
dla zawodów zwi zanych z plastyka - wra liwo na działanie rodków chemicznych,
daltonizm; powi zanych z muzyka - wada słuchu, brak słuchu muzycznego; teatrem - wada
wymowy, choroby krtani i gardła.
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ZAŁ CZNIK NR 2
wiczenie 2.
Kwestionariusz skłonno ci zawodowych
Autorzy: E. Lis i J. Woroniecka
Instrukcja
Zakre laj c odpowiedni numer, zaznacz grupy przedmiotów lub surowców, którymi chciałby
si posługiwa .
1. Cegły, cement, drewno, płyty ceramiczne, farba, tapeta, deska kre larska, projekty
budowlane, dokumentacja techniczna, rysunki techniczne.
2. Maszyny, obrabiarki, przyrz dy kontrolno-pomiarowe, metal, urz dzenia precyzyjne,
schematy układów i mechanizmów.
3. Transformatory, silniki elektryczne, pr dnice, silniki spalinowe.
4. Maszyny do szycia, formy, i wykroje, tkaniny, nici, no yce, urnale.
5. Talerze, garnki, sztu ce, miksery, kuchenki, tace, produkty ywno ciowe.
6. Papier, maszyna drukuj ca, farba drukarska, forma drukarska, tekst, zdj cia, grafika,
ksi ki, komputery, gazety.
7. Urz dzenia elektryczne, komputery, programy komputerowe, dyskietki, drukarki.
8. Maszyny do pisania, materiały biurowe, komputery, drukarki, faksy, ksero, urz dzenia
do ksi gowania.
9. Kasa, pieni dze, waga, towary, cenniki, kalkulatory.
10. Lekarstwa, szczepionki, rodki znieczulaj ce, rodki opatrunkowe, kroplówki, recepty.
11. Tablica, dziennik lekcyjny, przybory szkolne, zeszyty, ksi ki.
12. Kodeksy prawne, akta procesowe, pisma urz dowe.
13. Przewodniki turystyczne, foldery, mapy, plany, rachunki hotelowe, komputery,
urz dzenia recepcyjne hotelu
14. No yce, grzebienie, szczotki, rodki piel gnacji włosów, farby, wałki do włosów,
kremy, maseczki, aparaty do masa u, p seta, lampa kwarcowa, sollux itp.
15. Mapy, plany, tyczki i ta my geodezyjne, przyrz dy do pomiaru długo ci, busole,
dalmierze.
16. Aparaty fotograficzne, statywy, kuwety, powi kszalniki, suszarka, maskownica, lampa
błyskowa.
17. Odczynniki chemiczne, aparaty do analiz chemicznych, urz dzenia kontrolnopomiarowe, szkło i sprz t laboratoryjny.
18. Szpadel, pług, traktor, konewka, sekator, nasiona, rodki ochrony ro lin.
19. Materiały i przybory plastyczne (blejtram, farby, palety), rekwizyty teatralne,
scenariusze, instrumenty muzyczne.
20. Testy, ankiety, sprawdziany wiadomo ci.
21. Umundurowanie, bro , kamizelki kuloodporne.
22. Inne, jakie? - .................................................................................................................
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Klucz do Kwestionariusza skłonno ci zawodowych
Młodzie cz sto ma trudno ci ze sprecyzowaniem swoich skłonno ci do wykonywania
czynno ci zawodowych, ma problemy z nazwaniem zawodu, natomiast łatwiej jest jej poda ,
z jakimi narz dziami, przedmiotami i materiałami chciałaby w przyszło ci mi do czynienia
w swojej pracy.
Kwestionariusz skłonno ci zawodowych obejmuje zatem pytania dotycz ce 21 grup
zawodowych. Kwestionariusz ten mo e stanowi podstaw do okre lenia przybli onej
dziedziny zainteresowa ucznia.
Numer grupy
przedmiotów

Grupa zawodów
lub zawód

1
2

budowlane
mechaniczne

3
4

elektryczne, energetyczne (w tym kolejowe)
odzie owe

5
6

gastronomiczne, garma eryjne
poligraficzne

7
8

elektroniczne, informatyczne
ekonomiczne, administracyjne

9
10

handlowe
medyczne

11
12

nauczyciel ró nych przedmiotów
prawnicze

13
14

hotelarskie, turystyczne
fryzjer, kosmetyczka

15
16

geodeta
fotograf

17
18

chemiczne
rolnicze, ogrodnicze

19
20

artystyczne (plastyczne i aktorskie)
psycholog, pedagog

21
22

policyjne, wojskowe
……………………………………………………………………………..
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CZ

III – WYBÓR PRZYSZŁEJ SZKOŁY

1. Zapoznanie uczniów ze struktur

szkolnictwa ponadgimnazjalnego oraz z ofert

szkolnictwa ponadgimnazjalnego w naszej okolicy. Wykorzystanie najnowszych
informatorów.
2. Udział w Targach edukacyjnych w Hali Expo w Łodzi.
3. Spotkania z psychologiem w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Konstantynowie
Łódzkim. Spotkania odb d

uczniowie, którzy maj

trudno ci z wyborem przyszłej

szkoły.
4. Udział w Dniach Otwartych w Liceum Ogólnokształc cym w Konstantynowie Łódzkim.
Udział indywidualny uczniów w dniach otwartych szkół łódzkich i pabianickich.
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CZ

IV – PRACA

Temat:

„Moje mocne strony. Poszukiwanie pracy”

Cel główny:

Rozwijanie

wiadomo ci o cechach, które pomagaj

w

zdobywaniu pracy. Wzmacnianie siebie poprzez otrzymanie
informacji

pozytywnych

mo liwo ciami

od

poszukiwania

kolegów.
pracy.

Zapoznanie

z

Kształtowanie

umiej tno ci korzystania z mo liwych dróg i form skutecznego
poszukiwania pracy.
cie ka filozoficzna:

Dostrzeganie warto ci pracy ludzkiej, ukazanie e praca daje
satysfakcj je eli jest zgodna z zainteresowaniami. Poznanie
samego siebie, moje mocne strony

Metody:

Pogadanka, burza mózgów, praca w zespołach dwuosobowych.

Czas:

1 godzina lekcyjna.

PRZEBIEG LEKCJI
1. Pogadanka nauczyciela na temat,

e ka dy ucze

stanie kiedy

przed zadaniem

poszukiwania pracy, dlatego wa ne jest poznanie samego siebie, a szczególnie swoich
mocnych stron.
2. W parach uczniowie opowiadaj sobie nawzajem o swoich dokonaniach i osi gni ciach.
Co robi dobrze, co zrobili dobrze, z czego s dumni, czy maj poczucie sukcesu, jakie
posiadaj cechy, które im w tym pomogły.
3. Za pomoc partnera z grupy ka dy uczestnik sporz dza swój „zbiór mocnych stron”.
4. Analiza (na forum klasy) cech, które mog posłu y do efektywnego poszukiwania pracy.
5. Nauczyciel rysuje tabel (zał cznik nr 1) na tablicy, która składa si z rubryk: ródła;
formy; strategia. Nauczyciel wyja nia, e ródła to drogi poszukiwania pracy np. internet;
formy to ró ne działania podejmowane przy poszukiwaniu pracy np. kontakt telefoniczny;
strategia to zdobywanie i wykorzystywanie informacji w praktycznym działaniu.
6. Uczniowie wspólnie z nauczycielem wypełniaj i analizuj tabelk .

16

ZAŁ CZNIKI CZ

II:

Zał cznik Nr 1 – Tabelka
RÓDŁA
Znajomo ci:
• rodzina
• koledzy
• przyjaciele
• znajomi

FORMY
Kontakty
indywidualne,
telefoniczne, plan sieci
znajomych.

rodki masowego przekazu:
• gazety
• internet
• radio
• telewizja
• tablice ogłosze
• gabloty informacyjne
Zawodowi po rednicy:
• Rejonowe Urz dy Pracy
• agencje pracy
• prywatne po rednictwo
pracy

Ogłoszenia prasowe,
lokalne programy.

Kontakt z pracodawc :

Zło enie własnej oferty
Bezpo rednia wizyta u
pracodawcy.

Rejestracja w
odpowiednim urz dzie.

STARTEGIA
Okre lenie jakiej szukamy pracy np. stała,
sezonowa.
Im wi ksze grono osób zapytamy o prace, tym
wi ksza szansa jej znalezienia.
Wykorzystanie ka dej szansy i inicjowanie
kontaktów jest skutecznym sposobem znalezienia
pracy.
Wybór gazet i czasopism, które podaj oferty
pracy.
Systematyczne przegl danie ogłosze o pracy.
Przygotowanie własnej oferty i umieszczenie jej
we wszystkich dost pnych rodkach masowego
przekazu.
Systematyczne odwiedzanie urz du.
Zebranie potrzebnych dokumentów np.
wiadectwa uko czenia szkoły.
Zapoznanie si z ustawami o zatrudnieniu i
bezrobociu np. prawa i obowi zki osób
poszukuj cych pracy.
Wyszukiwanie adresów i telefonów urz dów i
agencji prac.
Zebranie informacji o zakładzie pracy (ułatwi to
przeprowadzenie rozmowy)
Przygotowanie własnego wygl du zewn trznego.
wiadomo i umiej tno własnego zachowania
si .
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Temat:

„ yciorys (Curriculum Vitae) i Podanie (list motywacyjny)”

Cel główny:

Umiej tno

napisania

yciorysu i podania – dokumentów

niezb dnych przy poszukiwaniu pracy.
Metody:

Praca indywidualna.

Pomoce:

Kartki białego papieru (A-4), długopisy, schematy yciorysu i
podania, przykłady napisanych yciorysów i poda .

Czas:

1 godzina lekcyjna.

PRZEBIEG LEKCJI
1. Prowadz cy rysuje na tablicy schemat yciorysu i podania, a nast pnie rozdaje uczniom
przykłady napisanych yciorysów i poda . (zał czniki 2,3,4 i 5)
2. Uczestnicy pisz

swój

yciorys i podanie (wykorzystuj c schematy i przykłady

zaprezentowane przez prowadz cego).
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Zał cznik Nr 2 – Schemat yciorysu

19

Zał cznik Nr 3 – Schemat podania

20

Zał cznik Nr 4 – Przykład yciorysu 1

21

Zał cznik Nr 4 – Przykład yciorysu 2

22

Zał cznik Nr 5 – Przykład podania
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Temat:

„Rozmowa z pracodawc ”

Cel główny:

Aktywny udział w przygotowaniu si do autoprezentacji.
Nabycie umiej tno ci przyjmowania wła ciwej postawy przy
kontakcie z pracodawca. U wiadomienie znaczenia
umiej tno ci zachowania si podczas rozmowy z pracodawca.

Metody:

Pogadanka, burza mózgów, drama, praca w zespołach.

Pomoce:

Długopisy, kartki.

Czas:

2 godziny lekcyjne.

PRZEBIEG LEKCJI
1. Nauczyciel stwierdza, e nawi zuj c kontakt z pracodawca trzeba doło y stara , aby
zrobi dobre wra enie. Spotkanie to b dzie szans pokazania, na co nas sta . Warto z góry
zastanowi si

nad dokumentami, które mog

by

przydatne podczas spotkania. Po

uzyskaniu danych, co do okoliczno ci spotkania z pracodawc , nale y wykona
elementarne czynno ci przygotowawcze tj.: je li propozycj otrzymali my na pi mie,
nale y potwierdzi telefonicznie swoj gotowo

uczestnictwa, warto zorientowa si w

sposobach punktualnego dotarcia na miejsce, gdy mo na wyj tkowo niekorzystnie si
przedstawi , spó niaj c si na spotkanie lub przychodz c z zadyszk . Nale y zebra i
przejrze wszystkie dost pne informacje o firmie, w której chcemy pracowa .
Wiedz tak mo na efektywnie spo ytkowa podczas spotkania, tj.:
• okaza zainteresowanie i powa ne podej cie,
• zabłysn

inteligentnymi i sensownymi pytaniami,

• zademonstrowa

posiadane do wiadczenie w zbli onych obszarach działalno ci

(nawet liczy si praca w czasie wakacji lub dorywcza, któr kto wykonywał, aby
zarobi na własne potrzeby),
• zada pytania, aby wyja ni nurtuj ce kwestie, np. kryteria oceny pracy, obowi zki na
stanowisku, mo liwo ci awansu itp.
• zadba

o wygl d - strój wyra a szacunek dla rozmówcy, a niekiedy jest te

koniecznym elementem stanowiska, o które si b dziemy ubiega ,
• nale y pami ta o postawie i zachowaniu:
nie przyjmowa postawy „przepraszam, ze yj ”,
kontrolowa takie odruchy jak stukanie palcami w stół, bawienie si długopisem
itp.,
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siedzie spokojnie, nie na brze ku krzesła (wra enie niepewno ci), nie kiwa si
na krze le itp.,
patrze rozmówcy w oczy, a nie po k tach, w podłog czy sufit,
• warto tez uło y sobie plan rozmowy.
Pracodawcy na ogół nie lubi odpowiedzi lakonicznych (tak – nie). Nale y udziela
odpowiedzi wykazuj cych, dlaczego interesuje Was dana praca. Przygotowany yciorys
jest "dobr

ci gawk ", aby rzeczowo odpowiedzie

na pytania dotycz ce Ciebie,

Twojego do wiadczenia zawodowego, powodu, dla którego interesuje ci ta wła nie praca
(licz si równie twoje zainteresowania, je li nie masz do wiadczenia zawodowego).
1. Uczniowie siadaj w grupach pi cioosobowych, a nauczyciel rozdaje materiały (zał cznik
nr 6), przykłady pyta

oraz sugesti

odpowiedzi podczas rozmowy z pracodawc .

Uczniowie zapoznaj si z materiałami w celu wykonania kolejnego zadania.
2. Uczniowie przygotowuj

si

w grupach, a nast pnie odgrywaj

scenki rozmowy

kwalifikacyjnej. Poszukuj cymi pracy s : szwaczka, piel gniarka, kucharz, nauczyciel,
murarz. Jeden ucze z ka dej grupy odgrywa rol pracodawcy.
3. Na forum klasy omówienie obejrzanych scenek pod k tem popełnionych bł dów.
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Zał cznik Nr 6 – Przykłady pyta oraz sugestie odpowiedzi podczas rozmowy kwalifikacyjnej
1. Czy wykonywałe kiedykolwiek ten rodzaj pracy?
•

Je eli odpowied

nie mo e by

pozytywna z powodu zupełnego braku

do wiadczenia, oka swoje zainteresowanie i zdolno ci do uczenia si . Podkre l
swój entuzjastyczny stosunek do przyuczenia si do zawodu.
•

Podkre l podobne uprzednio zdobyte do wiadczenie; do wiadczenie w innej
pracy; kwalifikacje; praktyk , któr zdobyłe ; zbli one zainteresowania i hobby;
wła ciwe cechy twojej osobowo ci; umiej tno ci szybkiego uczenia si ; optymizm
i wiar w siebie.

•

Je eli chcesz podj

prac biurow , ale nigdy dotychczas nie pracowałe , to

mo esz podkre li np.:
Znajomo

j zyków obcych, ortografii, umiej tno

Posiadasz

umiej tno ci

biurowe

np.

pracy z lud mi.

obsługa

komputera,

kserokopiarki itp.
Łatwo rozwi zujesz problemy.
Mo esz zacz

prac od zaraz.

W szkole pełniłe ró nego rodzaju funkcje np. byłe skarbnikiem
klasowym.
2. Jaki rodzaj maszyn i urz dze (lub innych rodków pracy) potrafisz obsługiwa ?
•

Podkre l do wiadczenie w obsłudze maszyn przydatnych w pracy, o któr si
ubiegasz, je eli to mo liwe – u ywaj specjalistycznych nazw.

•

Opisz swoje do wiadczenie w obsłudze innych urz dze (je eli to mo liwe –
u ywaj specjalistycznych nazw).

•

Podkre l tak e fakt uko czonych kursów, posiadanie wiadectw, praktyk .

•

Nie zapomnij o urz dzeniach, które wi

si z twoimi zainteresowaniami poza

prac – z twoim hobby.
3. Dlaczego chcesz pracowa tutaj? Dlaczego chcesz podj

te wła nie prace?

Pracodawcy chc si upewni , czy powa nie poszukujesz stałego zaj cia. To daje ci
tez mo liwo

zaznaczenia, czego chciałby

si

dowiedzie

o firmie. Daj do

zrozumienia, ze gotów jeste pokona problemy. Podkre l dobra-opinie, jak ma
pracodawca. Powiedz, e wykonuje prace, jakimi jeste zainteresowany, a praca
wygl da na idealn dla ciebie.
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4. Jakiej wysoko ci wynagrodzenia Pan (Pani) oczekuje?
Na ogół wynagrodzenie jest ustalone. Czasem zarobki mog

by

negocjowane.

Powstaje na ogól dylemat, co powiedzie . Je eli podasz wymagania na niskim
poziomie, mo esz zarabia

poni ej mo liwo ci, je eli zbyt wysoko, mo esz

przesadzi i pracodawca nie b dzie chciał Ci zatrudni .
Strategia:
•

Najlepiej nie podawaj adnej sumy, unikaj tego.

•

Zachowaj rozsadek mówi c np.: „Mam nadziej , ze praca b dzie mi si
opłaca ”; „My l , e macie ustalone zarobki”; „Pa ska firma uchodzi za solidn ,
my l , e mog panu zaufa w ustalaniu wynagrodzenia…”.

•

Przed rozmow zorientuj si , jak płac inne firmy za podobn prac . Je li Ci j
zaproponuj , da Ci to lepsz pozycj przy negocjacjach.

5. Dlaczego wła nie Pana (Pani ) mamy zatrudni , a nie kogo innego?
•

B d przygotowany da odpowied natychmiast. Je li nie b dziesz miał pewno ci,
tym bardziej nie b dzie jej miał rozmówca.

•

Szybko wylicz swoje zalety, pozytywne cechy charakteru, nawet gdyby miał
powtórzy co , co ju powiedziałe .

•

scharakteryzuj:
Posiadane kwalifikacje i umiej tno ci.
Dotychczasowe do wiadczenie zawodowe (praktyki, praca sezonowa,
pomoc charytatywna itp.)
Zainteresowania i hobby.

•

Upewnij rozmówc , e jeste :
Pracowity.
Odpowiedzialny.
Zdolny do nale nego wykonywania pracy.

6. Co mo esz powiedzie o swojej frekwencji w szkole?
•

Je li rzadko opuszczałe lekcje, powiedz to prosto i z pewno ci siebie.

•

Je li cz sto bywałe nieobecny, wytłumacz dlaczego – tak, eby wyszedł z
twarz .
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7. Jak z Pana (pani) zdrowiem?
Rozmówca chce si upewni , czy twoja kondycja fizyczna jest dobra; czy generalnie
jeste zdrowy. Twoja odpowied powinna dotyczy obu punktów.
• Je eli nie masz adnych problemów, które przeszkadzałyby ci wykonywa t
prac , powiedz to pewnie.
• Je li co napisałe w formularzu, musisz to wyja ni , zaznaczaj c, e nie
b dzie ci ten mankament przeszkadzał w pracy.
8. Jakie s Pana (Pani) najwi ksze atuty?
To znów inne mo liwo ci do przedstawienia si w dobrym wietle. Wylicz wszystkie
swoje mocne strony:
• Umiej tno ci, do wiadczenie, zainteresowania, entuzjazm.
• Niezawodno , wydajno , umiej tno

współpracy z lud mi, poczucie

dumy z wykonywanej pracy.
9. Jakie s Pana (Pani) słabo ci?
Nie pomagaj rozmówcy pozby si Ciebie mówi c: „Nie mam słabo ci”. Powiedz
raczej co w rodzaju: „Nie mam wad, które przeszkodziłyby mi by

dobrym

pracownikiem”. „Nic, co by si wi zało z prac ”.
10. Prosz powiedzie co wi cej o sobie.
To otwarte pytanie daje Ci szans zaprezentowanie siebie tak, jak chcesz powiedzie o
swoim yciu osobistym. Twoim celem powinno by :
•

Pokazanie, e masz tak e zainteresowania nie zwi zane z prac .

•

Podkre lenie zwi zków mi dzy Twoimi zainteresowaniami a prac .

•

Je li to mo liwe, opisanie ró norodno ci zainteresowa .

•

Upewnienie rozmówcy,

e Twoja sytuacja domowa jest normalna i

bezpieczna.
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Sprawy, które mo esz przedstawi to:
Hobby, zainteresowania, zaj cia poza prac .
Kluby, organizacje, do jakich nale ysz.
Krótka historia ycia, gdzie si urodziłe , wychowałe , miejsca nauki, pracy,
słu ba wojskowa itp.
Twoja rodzina.
Praca zawodowa.
11. Ile Pan (Pani) ma lat?
Zadaj c to pytanie, pracodawca chce si upewni , e nie jeste ani zbyt stary, ani
zbyt młody do pracy. Przy podawaniu wieku powiniene wykluczy wszystkie
niekorzystne przypuszczenia, które mog przychodzi na my l i wykry Twoje
obawy o wiek.
Je eli jeste młody i nigdzie dot d nie pracowałe , Twoj przewag mo e by to, e:
•

Nie masz zamiaru zmienia miejsca pracy.

•

Zamierzasz si ustabilizowa .

•

Masz zamiar si dokształca .

•

Jeste optymist , entuzjast i masz du o ch ci do pracy.

•

Jeste w doskonałej formie fizycznej.

•

Łatwo si dostosowujesz, stosownie do potrzeb.

•

Jeste wolny od złych nawyków pracy.

12. Kiedy Pan (Pani) mo e przyst pi do pracy?
•

Nie wahaj si odpowiedzie : „Tak szybko, jak tylko jest to mo liwe.” „Kiedy
tylko potrzeba.”

•

Na pewno zd ysz uporz dkowa wszystkie sprawy.

•

Je li masz wa ne powody, dla których nie mo esz podj

pracy od razu, Twoje

szanse s mniejsze, powiniene o nich powiedzie . Ukazujesz w ten sposób swoj
lojalno

i otwierasz drog partnerstwa i współpracy, a nie manipulowania.
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