
TWORZENIE SCENARIUSZY 

ZAJĘĆ ZAWODOZNAWCZYCH  
NA PRZYKŁADZIE PROJEKTU  
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SPOSOBY POZNAWANIA ŚWIATA ZAWODÓW  

PRZEZ UCZNIÓW 

 

Obserwacja 
pracy 

Lekcje 
zawodoznawcze 

Czytanie opisu 
zawodu 

Gry, aplikacje 
na smartfony 

Oglądanie filmów 
o zawodach 

Przeprowadzenie 
wywiadu z 

„zawodowcem” 

Spotkanie z 
przedstawicielem 

zawodu 

Obserwacja 
prezentacji pracy w 
zawodzie (pokazu 

na żywo) 



Organizacja Dnia Przedsiębiorczości Młodzieży (corocznie!)  

przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości 

www.junior.org.pl  

OBSERWACJA PRACY 



Projekty dla uczniów: 

 Ekonomia na co dzień (scenariusz „Droga do kariery”) 

 Przedsiębiorczość 

 Zostać przedsiębiorczym 

 Dzień Przedsiębiorczości 

 Od grosika do złotówki 

 

OBSERWACJA PRACY 



OBSERWACJA PRACY 

Dzień Przedsiębiorczości - korzyści: 

 odbycie kilkugodzinnych praktyk w wybranym miejscu pracy 

 zweryfikowanie swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie 

 pozyskanie informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy  

    predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego  

    zawodu 

 doświadczenie związku pomiędzy wykształceniem  

    a karierą zawodową 

 zapoznanie się z organizacją i zarządzaniem firmą 



Przykładowe firmy z Krakowa biorące udział  

w programie: 

Leroy Merlin, International Paper, Citi Handlowy Bank,  

Hotel Swing, TVN S.A. Kraków, Ecolab, Generali, 

Orange, AGH, PKP, Gry On-line S.A., Apteka 

Trynitarska, Szpital Uniwersytecki, Urząd Miasta 

Krakowa – Wydział Architektury 

OBSERWACJA PRACY 



CECHY DOBREGO SCENARIUSZA 

 Ciekawy 

 Ciekawy ! 

 Zawierający przykłady, konkrety, 

odwołania do codziennego życia 

nastolatka 

 Zawierający język zrozumiały dla nastolatka 

 Odpowiednio często aktualizowany 

 Zawierający elementy humoru, anegdoty, paradoksu, 

absurdu, zaskoczenia, przesady, rymy i akronimy   

 



WARIANTY POMYSŁÓW BAZOWYCH SCENARIUSZA  

 Prezentacja treści związanych z profilem kształcenia 

     (klasa biol- chem, mundurowa, plastyczna) 

 Prezentacja treści związanych z obszarami 

szczególnie interesującymi dla uczniów (poprzedzona 

np. sondażem zainteresowań)  

 Prezentacja zawodów, które można zdobyć w 

najbliższej okolicy 

 Prezentacja najbardziej przyszłościowych branż i 

zawodów 



SCENARIUSZE PROJEKTU  

„FESTIWAL ZAWODÓW W MAŁOPOLSCE”: 

 Projekt „Festiwal Zawodów w Małopolsce” - 

inicjatywa Samorządu Województwa Małopolskiego, 

realizacja części pilotażowej: wrzesień 2012 – 

marzec 2013 

 Cele:  

 Przygotowanie uczniów do trafnego wyboru szkoły 

ponadgimnazjalnej – wsparcie na kluczowym etapie 

edukacyjnym 

 Promocja kształcenia zawodowego 

 Przybliżenie do standardów edukacyjnych krajów 

europejskich (doświadczenia francuskie)  



SCENARIUSZE PROJEKTU  

„FESTIWAL ZAWODÓW W MAŁOPOLSCE”: 

 Działania: 

 Część przygotowawcza: udział w 11 godzinach 

zajęć z doradcą zawodowym; 7 godzin zajęć 

grupowych + 4 godziny konsultacji indywidualnych  

    na klasę 

 

 Część finalna: udział uczniów w pokazach pracy w 

zawodach „na żywo” w ramach 3-dniowego 

Festiwalu 

 



SCENARIUSZE PROJEKTU  

„FESTIWAL ZAWODÓW W MAŁOPOLSCE”: 

Szkoły krakowskie uczestniczące w projekcie: 

 Gimnazjum nr 1 

 Gimnazjum nr 2  

 Gimnazjum nr 13 

 Gimnazjum nr 16  

 Gimnazjum nr 17  

 Gimnazjum nr 32  

 Gimnazjum nr 37  

 Gimnazjum nr 42  

 Gimnazjum nr 46 



SCENARIUSZE PROJEKTU  

„FESTIWAL ZAWODÓW W MAŁOPOLSCE”: 

 Metody: prezentacja multimedialna, testy,  

ankiety, ćwiczenia, dyskusje, filmy o zawodach, IPD 

 Tematyka:  

1. Podejmowanie decyzji: jak dobrze wybrać szkołę 
ponadgimnazjalną 

2. Zainteresowania: czym są, jak je zbadać 

3. Osobowość a wybór zawodu: jaki jestem  
i gdzie mogę pracować 

4. Trendy rynku pracy, prezentacja zawodów  

5. Kształcenie ustawiczne, mobilność, kompetencje skrzyżowane, 
segregacja zawodowa 

6. System kształcenia po reformie szkolnictwa 
ponadgimnazjalnego: możliwe opcje edukacyjne  



Dziękuję za uwagę! 
 

 

     r.koclega@op.pl  


