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Przedstawiamy drugi numer gazetki
Z PRZYSZŁOŚCIĄ NA TY.

Z uwagi na okoliczności, przyjmuje on formę informacyjną
z elementami zabawy do wykorzystania w domu, a tym samym
zwiększenia swojej wiedzy związanej z zawodami.

Mamy nadzieję, że zamieszczone treści okażą się przydatne zarówno
uczniom jak i nauczycielom.

W gazetce wykorzystano informacje i zdjęcia pochodzące ze strony
https://mapakarier.org/
W filmach ze strony ORE przedstawiono ścieżki kształcenia, które po reformie
edukacji nie obowiązują. Umieszczamy je z uwagi na treści, dodając do każdego
zawodu aktualną, możliwą ścieżkę kształcenia.
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CZĘŚĆ I
DLA UCZNIÓW
I NAUCZYCIELI
KLAS I -III
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WETERYNARZ
https://vod.tvp.pl/video/kulisy-czyli-blekitek-poznajezawody,weterynarz,19173697
https://www.youtube.com/watch?v=JbfazqDwkHY

Kim jest weterynarz? Najprościej mówiąc to lekarz, który pomaga zwierzętom
uwalniając je od chorób i bólu. Bycie weterynarzem to duże wyzwanie. Tak jak
w przypadku lekarzy zajmujących się ludźmi, tak i tutaj znajdziemy takich, którzy
specjalizują się w konkretnych gatunkach np. zwierzętach gospodarczych, egzotycznych,
leczących jedynie zwierzęta małe, lub specjalistów od świnek
morskich. Bycie weterynarzem to trudna praca, ponieważ
pacjent nie powie, co mu dolega. Raz zdobyta wiedza nie
wystarczy – należy cały czas uczyć się i zdobywać
doświadczenie.
Weterynarze wykonują wiele czynności. To nie tylko
systematyczne

szczepienia,

odrobaczenie

zwierząt

czy

zwalczanie pasożytów. Przeprowadzane są również operacje
ratujące życie, odbierane porody, a bywa i tak, że pacjent musi zostać uśpiony. Dla tego
zawodu ważna jest wiedza z zakresu biologii, fizyki i chemii. Dlaczego? Ponieważ
niezbędne jest tutaj poznanie budowy zwierząt, a także ich środowiska życia,
występujących chorób i wpływu leków na ich organizm. Przyszły weterynarz musi
posiadać wiedzę z zakresu zasad działania urządzeń diagnostycznych, a także posiąść
umiejętność wykonywania podstawowych testów.
Jak może wyglądać ścieżka edukacyjna dla zawodu?

SZKOŁA PODSTAWOWA - LICEUM - MATURA UNIWERSYTET PRZYRODNICZY

SZKOŁA PODSTAWOWA - TECHNIKUM
WETERYNARYJNE - MATURA - UNIWERSYTET
PRZYRODNICZY
SZKOŁA PODSTAWOWA - SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA SZKOŁA BRANŻOWA II STOPNIA - MATURA - UNIWERSYTET
PRZYRODNICZY
•

Z wizytą u weterynarza – załącznik nr 1
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PILOT
https://vod.tvp.pl/video/kulisy-czyli-blekitek-poznaje-zawody,pilot,21699628

Błękitek opowiedział nam o pilocie, który lata śmigłowcem. My, przedstawimy
Wam zawód pilota samolotów pasażerskich. Jest to zawód mieszczący się w kategorii
tych bardzo dobrze wynagradzanych i związanych z prestiżem. Jednak zanim będzie
można siąść za sterem samolotu należy przejść długą drogę
szkoleń i praktyki. To zawód, który wiąże się nie tylko
z koniecznością posiadania umiejętności pilotażu, ale
również określonych cech takich jak odporność na
stres, dokładność, refleks i samodyscyplina. Dla tego
zawodu ważna jest matematyka, której znajomość umożliwia
opanowanie umiejętności posługiwania się specjalistyczną aparaturą lotniczą, fizyka by
wiedzieć, jak wykorzystać siły, które działają na samolot i geografia, z której wiedza
wpływa na umiejętność odczytu kierunku i położenia geograficznego z przyrządów
znajdujących się w samolocie. Myślicie, że to już koniec? Nic bardziej mylnego.
Znajomość języków obcych również odgrywa tutaj kluczową rolę. By móc wykonywać
zawód pilota należy zdobyć licencję pilota zawodowego, ukończyć studia z zakresu
lotnictwa, kurs dający uprawnienia do lotów z wieloosobową załogą i wiele innych.
Jak może wyglądać ścieżka edukacyjna dla zawodu?

Szkoła Podstawowa - Liceum (profil matematyczno-fizyczny) Matura - Politechnika Rzeszowska - Kurs przygotowujący do
licencji poliota liniowego - Uprawnienie do wykonywania
lotów nocnych VFR - 50 godzin nalotu jako dowódca w lotach
nawigacyjnych - Kurs uprawniający do lotów wg wskazań
przyrządów na samolocie jednosilnikowym. - Uprawnienia
na klasę samolotów wielosilnikowych z załogą jednoosobową
- Uprawnienia na typ samolotu z załogą wieloosobową Licencja pilota liniowego zamrożona - Szkolenie w zakresie
współpracy w załodze wieloosobowej

Z wizytą u pilota – załącznik nr 2
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METEOROLOG
https://vod.tvp.pl/video/kulisy-czyli-blekitek-poznaje-zawody,meteorolog,19086462

Zastanawiałeś się kiedyś jak to się dzieję, że w telewizji możemy zobaczyć, jaka
pogoda czeka nas następnego dnia? To właśnie dzięki osobom wykonującym zawód
meteorologa jesteśmy w stanie zaplanować wyjazd na ciepłe dni, piloci samolotów mogą
podjąć decyzje czy w danym momencie są w stanie
bezpiecznie wystartować i wylądować, a także możemy
się

przygotować

na

niebezpieczne

zjawiska

pogodowe takie jak burze, silny wiatr czy ulewne
opady

deszczu.

meteorologiczne,

Meteorolog
a

na

analizuje
ich

dane

podstawie

opracowywana jest prognoza pogody. To, dla
jakiego obszaru meteorolog przygotowuje prognozę,
zależy od obszaru, na którym pracuje. Może to być
prognoza dla całego kraju czy regionu, jak również jedynie
dla konkretnego miejsca np. otaczającego lotnisko. Czy meteorolog tylko analizuje dane
celem opracowania prognozy? Nie. Określa on również stopień zanieczyszczenia
powietrza, zagrożenia powodziowego czy co ważne dla alergików, stopień stężenia
pyłków roślin. W tym zawodzie niezbędna jest wiedza matematyczna, aby analizować
dane i umiejętnie tworzyć wykresy, fizyczna by rozumieć zachodzące w przyrodzie
zjawiska atmosferyczne i geograficzna. Nie obędzie się również bez rozumienia reakcji
chemicznych zachodzących w atmosferze, do czego przyczynia się wiedza z chemii, jak
również informatyka, by potrafić posługiwać się specjalistycznym oprogramowaniem.
Jak może wyglądać ścieżka edukacyjna dla zawodu?

Szkoła Podstawowa - Liceum (profil
matematyczno-fizyczny) - Matura - Uniwersytet
(kierunek geografia, specjalność meteorologia i
klimatologia)
Z wizytą u meteorologa – załącznik nr 3
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STOMATOLOG
https://vod.tvp.pl/video/kulisy-czyli-blekitek-poznaje-zawody,stomatolog,19270280

Pewnie nie raz siedzieliście na fotelu dentystycznym. Może niektórych z Was
ciekawiła praca lekarza stomatologa? To praca bardzo odpowiedzialna i wymagająca
zaangażowania. Aby zostać stomatologiem trzeba ukończyć odpowiednie studia.
Stomatolog wielokrotnie musi wykazać się nie tylko profesjonalizmem medycznym, ale
i dużą dozą cierpliwości. Czym się zajmuje? Chyba
dobrze wiecie – leczeniem zębów. Nie należy bać się
wizyty u stomatologa. Każdy zabieg jest najpierw
poprzedzony dokładnym przeglądem zębów, po którym
zapada decyzja, jakie działania lecznicze podjąć. Stomatolog
zajmuje się również leczeniem schorzeń takich jak afty,
pleśniawki czy paradontoza. Dla tego zawodu ważna jest
wiedza z zakresu biologii, fizyki i chemii. Należy bowiem znać
budowę zębów, oraz ich choroby, wiedzieć jakie właściwości fizyczne mają materiały
używane do tworzenia plomb, a także umiejętnie dobierać odpowiednie preparaty do
walki z chorobami zębów. Czy to wszystko? Nie. W dzisiejszych czasach nie obędzie się
również bez umiejętności informatycznych. Ale co najważniejsze, należy ukończyć
studia stomatologiczne, odbyć staż i zdać egzamin, aby uzyskać prawo do wykonywania
zawodu.
Jak może wyglądać ścieżka edukacyjna dla zawodu?

Szkoła Podstawowa - Liceum (profil biologicznochemiczny) -Matura - Akademia Medyczna (
specjalność lekarsko-dentystyczna) - Staż Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy Specjalizacja stomatologii zachowawczej z
endodoncją - Państwowy Egzamin Specjalizacyjny

Z wizytą u stomatologa – załącznik nr 4

6

FRYZJER
https://www.youtube.com/watch?v=f282RjYQwDE
https://www.youtube.com/watch?v=xIrEPeAgObQ

Co robi fryzjer? Tworzy dzieła sztuki. Dokładnie tak, bowiem ten zawód wymaga od
osoby go wykonującej dużej kreatywności. Cóż lepiej poprawi nam nastrój jak udana
wizyta u fryzjera. Osoba wykonująca ten zawód powinna posiadać łatwość
w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych i wsłuchiwać
się w ich potrzeby klienta. Czasami fryzjer tylko obcina
włosy, nierzadko farbuje i układa wymyślne fryzury. Jego
miejscem pracy jest nie tylko zakład fryzjerski, ale również
teatr, plan zdjęciowy czy telewizja. Fryzjera spotkamy
również w studiu fotograficznym czy na pokazie mody. Co
ważne, ten zawód wykonujemy w większości w pozycji stojącej
przez wiele godzin. Ważna dla tego zawodu jest umiejętność wykonywania zabiegów
fryzjerskich takich jak koloryzacja, skomplikowane cięcia i układanie fryzur. Dodatkowo,
fryzjer powinien posiąść umiejętność projektowania nowych fryzur.
Jak może wyglądać ścieżka edukacyjna dla zawodu?

Szkoła Podstawowa - Szkoła Branżowa I Stopnia
(profil fryzjerstwo)
Szkoła Podstawowa - Technikum (profil technik
usług fryzjerskich)
Szkoła Podstawowa - Liceum - Kwalifikacyjny Kurs
Zawodowy (profil technik usług fryzjerskich)

Z wizytą u fryzjera – załącznik nr 5
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KRAWIEC
https://www.youtube.com/watch?v=w91j43ttYxI

Krawiec to zawód, w którym pracować można zarówno indywidualnie we własnej
pracowni krawieckiej, jak również być częścią dużego zespołu. Pracownia krawiecka to
jednak niejedyne miejsce pracy dla tego zawodu. Podobnie jak to było w przypadku
fryzjera i tutaj zatrudnienie można znaleźć
w teatrze, przy szyciu kostiumów do spektakli
czy

w

operze.

Do

krawca

pracującego indywidualnie zgłaszają się osoby,
które z różnych względów nie chcą, lub nie
mogą
ubrania

znaleźć
w

dla

siebie

dostępnych

odpowiedniego

sieciach

sklepów.

W opisywanym zawodzie, niezwykle istotne są
zdolności manualne, a także wyczucie estetyki. Tutaj zupełnie inaczej niż było to
w przypadku fryzjera, większą część pracy wykonuje się w pozycji siedzącej. Dla tego
zawodu ważna jest matematyka w tym geometria, zwłaszcza przy prowadzeniu własnej
działalności gospodarczej. Należy cechować się również kreatywnością. Jeżeli w szkole
interesuje Cię plastyka, technika czy historia sztuki, być może warto zainteresować się
tym zawodem. Aby w pełni móc wykonywać zawód krawca należy ukończyć
z pozytywnym wynikiem przedmiot taki jak projektowanie i wytwarzanie wyrobów
odzieżowych oraz zdać egzamin zawodowy.
Jak może wyglądać ścieżka edukacyjna dla zawodu?

Szkoła Podstawowa - Branżowa
Szkoła I Stopnia (profil krawiectwo)
Szkoła Podstawowa - Technikum
(profil technik przemysłu mody)
Z wizytą u krawca – załącznik nr 6
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ROLNIK/ROLNIK UPRAW EKOLOGICZNYCH
https://www.youtube.com/watch?v=GJYIyAwi--I
https://www.youtube.com/watch?v=vvMWIFP4Mao

Dzięki pracy rolnika mamy co jeść. Jednak czy na co dzień zastanawiamy się, jak to
jest, że produkty spożywcze trafiają na półki w sklepie czy
warzywniaku? Zawód ten z reguły wybierany jest z pokolenia na
pokolenie. W ramach działań rolnik zajmuje się
uprawą warzyw, zbóż, roślin pastewnych i oleistych.
Wiąże się to z odpowiednim przygotowaniem ziemi,
procesem siania/sadzenia, zbiorami. Obecnie jest to
zawód bardzo dobrze zmechanizowany. Używa się
w nim wielu maszyn rolniczych np. sadzarek,
kombajnów, opryskiwaczy, zgrabiarek itd. Praca na roli
nie należy do łatwych i lekkich, dlatego trzeba to po prostu lubić. Niejednokrotnie należy
wstać bardzo wcześnie i pracować do późnej nocy. Ważna dla tego zawodu jest
znajomość treści z zakresu biologii, chemii i techniki. Wiąże się to z koniecznością
poprawnego rozpoznania szkodników i chorób roślin, posiadania wiedzy na temat
składu chemicznego gleby – gdyż nie każda nadaje się pod wszystkie uprawy. Po co
technika? Niezbędna do obsługi sprzętu rolniczego, jego konserwacji i wykonywania
drobnych napraw. W tej pracy potrzebujemy prawa jazdy kategorii T, aby móc kierować
ciągnikami rolniczymi z ciężką przyczepą i pojazdami takimi jak kombajn, sadzarka,
opryskiwacz.
Jak może wyglądać ścieżka edukacyjna dla zawodu?

Szkoła Podstawowa - Szkoła Branżowa I Stopnia(profil rolniczy) - Kurs na
prawo jazdy kategorii T - Kurs stosowania środków ochrony roślin

Szkoła Podstawowa - Technikum (profil technik agrobiznesu) - Kurs na
prawo jazdy kategorii T - Kurs stosowania środków ochrony roślin

Szkoła Podstawowa - Liceum - Matura - Kurs na prawo jazdy kategorii T Uniwersytet, Szkoła Wyższa (kierunek rolnictwo)
9
Z wizytą u rolnika – załącznik nr 7

KĄCIK ĆWICZENIOWY
Połącz wizerunek przedstawiciela zawodu z nazwą.

WETERYNARZ

ORTODONTA

SĘDZIA

NAUCZYCIELKA
JĘZYKA
POSKIEGO

ŚLUSARZ
PODOFICERKA
SIŁ ZBROJNYCH
KONTROLERKA
RUCHU DRONÓW

KRAWIEC

Grafika pochodzi ze strony
Mapa Karier
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KĄCIK ĆWICZENIOWY
Połącz nazwy zawodów z opisem.

AKTOR
CUKIERNIK
DOROŻKARZ
DRWAL
DZIENNIKARZ
KELNER
KOMINIARZ
KONDUKTOR
STRAŻAK
PIELĘGNIARKA
FRYZJER
LEKARZ
DENTYSTA
Opisy pochodzą ze strony
Mapa Karier
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KĄCIK ĆWICZENIOWY
Połącz rekwizyty z przedstawicielem zawodu.

OŁÓWEK
ARCHITEKT

STETOSKOP
CHIRURG

KOPERTA
LISTONOSZ

FARTUCH
CHEMIK

SZKŁO
POWIĘKZAJĄCE
GEMMOLOG

Grafika przedstawicieli
zawodów pochodzi z Mapa
Karier
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KĄCIK PLASTYCZNY

13

14

15

16

17

18

Korzystaj z zaproponowanych zabaw
interaktywnych, a przy okazji poznaj różne
zawody.
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ZAGADKI
1. Jeśli z czystej przyjemności robisz obiad lub śniadanie, na
pewno dużo radości sprawia Ci
...........................................................................................

2. Kiedy lubisz sadzić kwiaty, pielęgnować ich rabaty,
opiekować się trawnikiem jesteś świetnym
............................................................................................

3. Jeśli lubisz stukać młotem, żeby coś zbudować
potem, możesz rzec, że niesłychanie cieszy Cię
.................................................................................

4. Czas miło płynie, kiedy z głośnika twa ulubiona leci
......................................................................................

5. Czy to pląsy, czy łamańce, ruch do rytmu to są
..........................................................................

Źródło zagadek:
Materiał opracowany przez firmę EUROPERSPEKTYWA w ramach projektu "Innowacyjny program przygotowania do wykonywania pracy zawodowej
dla młodzieży z niepełnosprawnością" ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki.
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KRZYŻÓWKA

1. Klasyczna, techno lub pop.
2. Jest nim polonez, krakowiak i rock and roll.
3. Zainteresowanie robieniem zdjęć.
4. Zamiłowanie do zajmowania się roślinami.
5. Łowienie ryb.
6. Np. sklejanie modeli samolotów.
7. Zainteresowanie zwiedzaniem różnych ciekawych miejsc.
8. Zbieranie znaczków.
9. Wyrabianie przedmiotów użytkowych z drewna.
10. Potrzebny jest do tego papier, pędzel i farby.
11. Tworzenie obrazów na płótnie za pomocą igły i kolorowych nici.
12. Amatorskie wykonywanie drobnych napraw za pomocą prostych narzędzi.
13. Np. żabką, crawlem, na plecach.
14. Inaczej praca w kuchni.
15. Służą do tego książki, komiksy, gazety.

Źródło:
Materiał opracowany przez firmę EUROPERSPEKTYWA w ramach projektu "Innowacyjny program przygotowania do wykonywania pracy zawodowej
dla młodzieży z niepełnosprawnością" ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki.
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CZĘŚĆ II
DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI
KLAS IV-VIII
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MAPA KARIER
https://mapakarier.org/

Niezwykle ciekawym miejscem,
jakie odwiedzić możemy w wirtualnym
świecie

jest

Jej nadrzędnym

strona
celem

Mapa
jest

Karier.
to,

by

w sposób atrakcyjny poszerzać wiedzę
związaną

z rynkiem

pracy

i światem

zawodów zarówno u dzieci jak i młodzieży. Dla młodszych odbiorców przeznaczone jest
Miasto Zawodów, z kolei dla starszych tzn. młodzieży i dorosłych Ścieżki Kariery. Opisy
zawodów, jakie znajdziemy w Mapie Karier pochodzą z danych dostępnych publicznie,
miedzy innymi raportów i danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
(MRPiPS), aktualnych ogłoszeń o pracę zamieszczanych w popularnych serwisach oraz
materiałów instytucji publicznych i pozarządowych zajmujących się doradztwem
zawodowym.

MIASTO ZAWODÓW https://mapakarier.org/city

Poruszając się po mieście, uczniowie samodzielnie mogą wyszukiwać informacje
o interesujących ich zawodach. Klikając w konkretny budynek w mieście, otrzymujemy
listę zwodów, jaki znajdziemy w danym miejscu. Dla przykładu, w galerii handlowej
możemy dowidzieć się o pracy fryzjerki, florystki, cukiernika, zegarmistrza, piekarza,
23

księgarki, kinooperatorki, a także tatuażystki, personal shopper czy tajemniczej klientki.
Co ważne, rozpoczynając wędrówkę po mieście mamy możliwość zmiany płci dla naszej
wirtualnej osoby. To niezwykle istotne, ponieważ nie szufladkuje zawodów na męskie
i żeńskie.
Niektóre zawody mogą zaskoczyć dzieci. Bo czy my sami wiemy, czym zajmuje się
zawód ukryty pod nazwą „tajemniczy klient” lub „personal shopper”? Po kliknięciu
w określony zawód uczeń otrzymuje pełną informację o nim, na którą składa się opis
zawodu, niezbędne umiejętności, przykładowa ścieżka edukacyjna, statystyki, w których
znajdziemy między innymi zapotrzebowanie na dany zwód i informacje o rynku pracy.

Ze stroną związane są również materiały, z których można korzystać na otwartej
licencji podając źródło. To skarbnica ciekawych pomysłów do wykorzystania dla
nauczycieli, doradców zawodowych, ale i rodziców. W końcu czas z dziećmi w domu
spędzać można nie tylko miło, ale i mądrze i edukacyjnie.

ŚCIEŻKI KARIERY https://mapakarier.org/paths
To baza zawodów, która na bieżąco się powiększa. Na ten moment znajdziemy tu
opisy 584 zawodów. W zależności od zainteresowań i potrzeb ucznia może on
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wyszukiwać interesujące dla siebie treści stosując sortowanie np. względem
zapotrzebowania na zawody, zarobki czy czas nauki. W Ścieżkach Kariery odnajdziemy
również bazę tak zwanych zawodów przyszłości. Są one oznaczone poprzez zapis
w czerwonej ramce. Klikając w taki zawód, otrzymujemy dane podobne jak w przypadku
Miasta Zawodów, czyli pełen opis zawodu, istotne wymagania i umiejętności,
przykładową ścieżkę edukacyjną i statystyki dla zawodu. Niezwykle istotna, jeżeli chodzi
o uczniów klas starszych jest możliwość przeanalizowania przykładowej ścieżki
kształcenia, jaka może doprowadzić nas do wymarzonego zawodu. Nie zawsze zdajemy
sobie sprawę, jak dużo czasu jeszcze będziemy musieli poświęcić na edukacje, nim
zaczniemy spełniać się zawodowy w dziedzinie, o jakiej marzymy.

Mapa Karier ma szerokie możliwości, dlatego zachęcamy do odwiedzenia strony.
Dostępne są również pliki, które nauczyciele i doradcy zawodowi, ale i rodzice mogą
wykorzystać do wspólnych zabaw.
Jedną z nich jest gra pt. „Wymień trzy zawody”. Bardzo przyjemna i wciągająca
zabawa,

która

może

zaskakiwać.

Znajdziesz

ją

klikając

w

link:

https://mapakarier.org/inspirations/idea/15/gra-wymien-trzyzawody. Mapa Karier organizuje również spotkania on-line, do których mamy stały
dostęp. Można je obejrzeć na kanale YouTube. Tematyka spotkań dotyczy pracy z Mapą
Karier, a więc polecamy ją każdemu, kto chciałby bliżej poznać witrynę i jej możliwości.
Materiały poruszają również tematykę realizacji doradztwa zawodowego na godzinie
wychowawczej, mogą być zatem inspiracją nie tylko dla doradców zawodowych, ale
i innych nauczycieli. Poniżej podajemy linki do spotkań on-line.
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Praktyczne pomysły na doradztwo zawodowe z Mapą Karier
https://www.youtube.com/watch?v=WVoQTXpgdGY
Interaktywna lekcja z Mapą Karier
https://www.youtube.com/watch?v=8BA2YPJPzEE
Godzina wychowawcza z doradztwem zawodowym
https://www.youtube.com/watch?v=k3KdRbqtEFE
Skąd czerpać dane o rynku pracy

https://www.youtube.com/watch?v=d29TStNdJqU

Kanały Youtube, z których warto korzystać w pracy z uczniem

Dobry zawód - fajne życie
https://www.youtube.com/channel/UCmxxtAbdN5IC_I_CjLZoqqw/videos

ORE - Kształcenie zawodowe
https://www.youtube.com/user/koweziu/videos

Szukam Pracy
https://www.youtube.com/channel/UCUtycol8O5PPAGI9BMwReNQ

Jak to jest być
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4Ibwp4rbdg2y_PQUKz3LxIFPDRRnp
y5R
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ĆWICZENIA I TESTY
Przed udostępnieniem testu, poleca się samodzielnie go wykonać.
Warto zaznaczyć uczniom, aby uzyskany wynik traktować, jako pole
do refleksji, a nie jedynie słuszną drogę, jaką należy iść.

KOMPETENCJONER – ŁÓDZKI TEST PREDYSPOZYCJI ZAWODOWYCH
http://kompetencjometr.mlodziwlodzi.pl/

KWESTIONARIUSZ PREDYSPOZYCJI ZAWODOWYCH – WERSJA DO SAMOBADANIA
http://lubimylekcje.cba.pl/klasa_6/Program%20Komputerowy_Zawody/index.ht
ml
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ĆWICZENIE
Masz do dyspozycji 40 zdań – twierdzeń opisujących różne poglądy. Czytając kolejne
zdania, oceń w jakim stopniu pasują do Ciebie. Każe pytanie należy ocenić w skali od 0
do 4.
4

tak

3

raczej tak

2

1

przeciętnie

raczej nie

Nt

Pytanie

1

3

„Sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem” to maksyma której
staram się przestrzegać.
Pragnę, aby moja praca była doceniona prze grono moich
znajomych i rodzinę.
Lubię drogie i luksusowe przedmioty .

4

W grupie często przewodzę działaniom innych osób.

5

Moja praca zawodowa musi dawać mi możliwość awansu
i rozwoju.
Być kreatywną i twórcza osobą, to bardzo ważna rzecz
w życiu człowieka.
Lubię organizować pomoc dla innych ludzi.

2

6
7
8
9
10
11

14
15

Brawa, oklaski i miejsce na podium to moje marzenia.

16

Lubię wymyślać nowe rozwiązania, pomysły, projekty.

17

Wdzięczność i radość innych ludzi to dla mnie ogromna
satysfakcja.
Praca zawodowa musi dawać człowiekowi możliwość pełnego
rozwoju osobowości.
Życie rodzinne to absolutna baza i podstawa do osiągania
satysfakcji w życiu.

13

18
19

nie
Punkty

Nie wolno zmarnować w życiu tego, w co wyposażyła nas
„matka natura”.
Założenie rodziny, dbanie o jej dobro i bezpieczeństwo to dla
mnie ważny cel w życiu.
Rozwój nauki i wiedzy jest naczelnym zadaniem ludzkości.
Lubię zadania, które mogę wykonywać samodzielnie, bez
nadzoru i rozkazów.
Szacunek i uznanie innych ludzi to coś, o co warto walczyć
w życiu.
Ktoś, kto dużo zarabia, to z pewnością szczęśliwy
i zadowolony człowiek.
Lubię organizować pracę innych osób i kierować nią.

12

0

28

20

29

W zawodzie wybranym przez siebie chciałbym zostać
prawdziwym ekspertem.
Staram się wybierać zadania, które mogę wykonywać sam od
początku do końca.
Zawód, który wybiorę dla siebie, powinien mieć duże uznanie
społeczne.
Pierwszy, o czym myślę wybierając zawód dla siebie, to ile
będę zarabiał.
Zdecydowanie wolę rządzić niż być kierowanym przez innych
ludzi.
Jak bić się, to po to, by wygrać, jak wspinać się, to na sam
szczyt.
Zawsze staram się szukać oryginalnych i niekowencjonalnych
rozwiązań.
Często angażuję się w pracę związana z pomocą innym
ludziom.
W zawodzie wybranym przez siebie musze w pełni rozwinąć
swoje możliwości.
Chcę być ważną osobą w oczach mojej przyszłej rodziny.

30

Jeśli się czymś interesuje, chcę wiedzieć o tym wszystko.

31

Samodzielna praca jest o wiele ciekawsza niż praca w grupie.

32

34

Tytuły naukowe bądź zawodowe to cele, które warto
zdobywać w życiu.
W życiu pragnę być przede wszystkim niezależny finansowo
od innych.
Jako gospodarz klasy potrafię sprawdzić się znakomicie.

35

Ważne jest dla mnie widzieć rezultaty swojej pracy.

36

Często próbuje rozwiązywać problemy, które inni uznali za
niemożliwe do wykonania.
Podziwiam zaangażowaną pracę wolontariuszy pomagającym
innym.
Bardzo istotna dla każdego człowieka jest realizacja pasji.

21
22
23
24
25
26
27
28

33

37
38
39
40

Mógłbym poświęcić ciekawą pracę zawodową na rzecz
szczęśliwego życia rodzinnego.
Lubię zdobywać nowe informacje, poznawać nowe fakty
i poszerzać swoją wiedzę.

Źródło: Portfolio Vademecum Talentu, Podręcznik dla ucznia, Ecorys Polska Sp. z o. o.
(Materiał udostępniony w ramch szkolenia dla doradców zawodowych realizowanego
przez ŁCDNiKP)
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Proszę wpisz odpowiednią dla swojej odpowiedzi liczbę punktów, a następnie
przepisz uzyskane punkty do odpowiedniego miejsca w tabeli:
Nazwa
Nr
Nr
Nr
Nr
SUMA
wartości
pytania
pytania
pytania
pytani
/punkty
/punkty
/punkty
a
/punkt
y
samodzielność
1/
11/
21/
31/
/niezalezność
uznanie
2/
12/
22/
32/
społeczne
pieniądze
3/
13/
23/
33/
przywództwo

4/

14/

24/

34/

ambicje/sukce
sy
pasja
tworzenia
pomoc innym

5/

15/

25/

35/

6/

16/

26/

36/

7/

17/

27/

37/

rozwój
osobowości
życie rodzinne

8/

18/

28/

38/

9/

19/

29/

39/

wiedza

10/

20/

30/

40/

Proszę podsumować wyniki w wierszach dla kolejnych wartości.
Po wypełnieniu tabeli przystąp do analizy wyników:
a. należy wybierać kolejne 5 wartości, które uzyskały najwyższy wynik i wpisać je
kolejno do lewej części tabelki (jeśli wartości uzyskały identyczny wynik,
należy je uszeregować od najważniejszej do mniej ważnej według Ciebie),
b. następnie po zastanowieniu się w prawej części wymień pięć zawodów,
w których według Ciebie najlepiej mógłbyś zrealizować swojej preferowane
wartości,
c. ostatnim etapem tej analizy dotyczy, sposób w jakim realizujesz i dążysz do
tych pięciu wartości, jak osiągasz je obecnie?, co zrobisz, aby osiągnąć je
w przyszłości?
Moje najważniejsze cele:
1.

Zawody, w których zrealizuję swoje
cele:
1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.
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KARTY WARTOŚCI
Przebieg: uczestnik otrzymuje talię kart, z których każda reprezentuje określoną
wartość, ponadto w talii są 3 karty oceny: wysoko cenię, czasami cenię, nisko cenię oraz
dodatkowo jokery, które mogą przedstawiać każdą inną uznawaną przez uczestnika
wartość, która nie została określona w talii kart. Jeśli uczestnik dopisuje na kartach
jokera dodatkowe wartości, talia wartości zostaje rozszerzona.
Zadaniem uczestnika będzie rozłożenie zgodnie z własnymi przekonaniami kart
wartości w trzech kolumnach, odpowiadających poszczególnym kartom oceny. Powinien
jednak uporządkować wartości tak, aby w każdej kolumnie zostało po 10 kart,
a następnie ułożyć je w poszczególnych kolumnach w kolejności stosownej do tego, jakie
znaczenie mają dla uczestnika wartości przedstawione na poszczególnych kartach
(od najważniejszej do najmniej ważnej).
Lider zwraca uwagę, że celem zadania jest stworzenie hierarchii ważności
poszczególnych wartości, biorąc za punkt wyjścia obecny moment życia i następnie
odnieść do wyborów zawodowych, przyszłej pracy.
Podsumowanie: Można odnieść się do grup wartości takich jak: odpowiedzialność
społeczna, władza, indywidualny rozwój, związki międzyludzkie, stabilność, styl życia.
Lider zachęca uczestników do refleksji nad pytaniami:


Jakie znaczenie miało to ćwiczenie dla Was?



Czy pozwoliło wam określić własne wartości?



Jakie wartości nie mają dla was znaczenia?



Jakie wartości najbardziej cenicie w życiu prywatnym, a jakie w zawodowym?



Na ile to, co robicie w tej chwili w życiu, zgadza się z waszą hierarchią wartości?

Ćwiczenie można wykonać indywidualnie oraz zespołowo. Alternatywnie prowadzący
może rozwinąć temat wartości w dyskusji pt., „Jakie wartości cenią najbardziej
pracodawcy? ”.

Źródło:
Pakiet edukacyjny wspierający pracę doradców zawodowych Akademickich Biur Karier

31

32

33

MŁODZIEŻOWY KWESTIONARIUSZ ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH
(Wypełnić elektronicznie można po wcześniejszym pobraniu pakietu)
http://static.scholaris.pl/49/20131121_528dda4c08502/Podre%CC%A8cznik_M
LOKOZZ.pdf
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KSZTAŁTOWANIE POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI W SZKOLE I ŚRODOWISKU
RODZINNYM.

Matthew McKay i Patrick Fanning (2002, 368-371) poruszają temat poczucia własnej
wartości u dzieci. Rodzice, jako najważniejsi ludzie w ich życiu powinni pomóc im
dorastać i budować silne poczucie własnej wartości już od okresu niemowlęcia, kiedy to
stają się dla swoich dzieci lustrem, a jednocześnie źródłem poczucia bezpieczeństwa.
Autorzy wspominają o tym, iż budowanie poczucia własnej wartości u dziecka związane
jest z rzetelnym jego postrzeganiem. Składają się na nie cztery elementy: zdolności,
które rodzic potrafi rozpoznać i wspierać; zachowania, które potrafi zrozumieć;
koncentracja na tych zachowaniach, które należy zmienić z uwagi na to, że są
niebezpieczne, a także akceptacja zarówno dobrych jak i złych stron dziecka, co
przekłada się na fakt, iż czuje się ono dostrzegane i rozumiane. Pozytywne cechy
u dziecka wzmacniać możemy na trzy sposoby: zauważając przykłady zdolności,
chwaląc dziecko i stwarzając możliwości do prezentacji jego umiejętności. Niezwykle
istotną kwestią jest znalezienie czasu na to, aby wysłuchać tego, co ma ono do
powiedzenia. Słuchać jednak należy umieć to znaczy, rodzice powinni przygotować się
do słuchania poprzez wcześniejsze zaspokojenie własnych potrzeb, aby móc w pełni
oddać się uważnemu słuchaniu, całkowicie skupić uwagę na dziecku, ograniczyć
czynniki, które mogłyby zakłócić rozmowę, zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości,
czyli być aktywnym słuchaczem, a także zachęcać do rozmów ( McKay, Fanning, 2002,
382-383). W relacji dziecko rodzic podkreśla się rolę rozumienia emocji. Rodzice, którzy
sami są emocjonalnie zdystansowani wychowują zahamowane i zdystansowane dzieci.
Emocja jest reakcją zarówno umysłową, jak i fizyczną. Jest automatyczną psychiczną
reakcją (o aspektach zarówno umysłowych, jak i fizjologicznych) na podświadomą
ocenę, co jest dla nas korzystne, a co szkodliwe. Emocje odzwierciedlają wartościującą
reakcję na różne aspekty rzeczywistości (Branden, 1998, 228). Rodzice nie powinni
zachęcać do tłumienia przez dziecko emocji, ponieważ, tylko gdy wiemy co czujemy,
jesteśmy w stanie określić znaczenie różnych rzeczy. Ważną rolę w ich rozumieniu
odgrywają także nauczyciele, którzy to mają możliwości ku temu, aby nauczyć dziecko
akceptować własne uczucia, ale nie dawać się nimi kierować. Podkreśla się tutaj jednak
po raz kolejny, że aby mogło do tego dojść nauczyciel musi stwarzać warunki i sam
w sposób szczery akceptować towarzyszące uczniom w danym momencie uczucia
(tamże, 230). Mówi się, iż najważniejszym i mającym największą moc narzędziem
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w budowaniu poczucia własnej wartości jest język, jakiego rodzice używają
w kontaktach ze swoim dzieckiem. Nie osądzając a opisując, pokazujemy, że jest różnica
pomiędzy zachowaniem dziecka a jego wartością. Stosując opis zachowania unikamy
etykietowania, a dziecko otrzymuje rzetelną informację zwrotną. Aby stosowany język
wzmacniał u niego poczucie własnej wartości powinien dostarczać mu informacji o tym,
dlaczego na pewne zachowania reagujemy tak a nie inaczej, a także uznawać jego
uczucia (McKay,, Fanning, 2002, 388). Relacje, jakie panują pomiędzy rodzicami
a dziećmi są bardzo ważne. Dążąc do wychowania dziecka na osobę, która się szanuje,
rodzice muszą włożyć trud w nauczenie go swobodnego wyrażania własnych myśli
i uczuć, przy jednoczesnym szacunku dla innej osoby. Jest to możliwe do osiągnięcia, gdy
rodzina jest zdrowa to znaczy taka, gdzie jej członkowie są w stanie wchodzić ze sobą
w otwarte kontakty z szacunkiem i w sposób bezpośredni. W tak zwanej zdrowej
rodzinie, wymienia się pięć wolności, które muszą być respektowane:


Wolność widzenia i słyszenia tego co się dzieje



Wolność odczuwania



Wolność mówienia tego, co myślimy i czujemy



Wolność proszenia o co się chce



Wolność podejmowania ryzyka (Paszkowska-Rogacz, 2015, 78-79)

Podkreślany wpływ rodziny, jako źródła samooceny kształtującej się w okresie
adolescencji można poszerzyć o elementy interakcji, wpływające na formowanie przez
nastolatków własnego obrazu:


Przyzwolenie przez rodzinę na popełnianie błędów



Oswajanie zarówno z sukcesem jak i porażką i nauka czerpania korzyści z obu
sytuacji



Towarzyszenie w drodze do prawidłowego rozwiązania



Skupienie się na mocnych stronach dziecka a także zachęcanie do poszukiwanie
problemów, błędów na własną rękę



Stwarzanie przestrzeni do realizowania zainteresowań młodego człowieka



Zachęcanie do porównań własnych osiągnięć



Budowanie pozytywnego nastawienia dziecka do siebie samego



Bezwarunkowa akceptacja – ocena zachowań a nie osoby



Unikanie etykietowania
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Uwzględnianie potrzeb dziecka z różnych zakresów jego funkcjonowania



Otwartość na dialog



Wspieranie rozwoju poprzez indywidualne podejście a także otwartość na pomoc
innych, jeżeli zachodzi taka potrzeba (Ziółkowska, 2005, 402)

W literaturze podkreśla się rolę rodziców w sukcesach dziecka w szkole. Często to
właśnie szkoła jest dla niego szansą na to, aby zbudowało lepszy obraz siebie, czy
zrozumiało, na czym polegają relacje międzyludzkie. Podobnie jak w przypadku
rodziców, tak i nauczycielom łatwiej będzie wspierać u swoich uczniów rozwój
samooceny, gdy sami będą przejawiać jej wysoki poziom. Należy zaznaczyć, że dobry
nauczyciel, ale też rodzic czy trener to taki, który wierzy w potencjał ucznia/dziecka
pracując z nim w atmosferze szacunku i akceptacji, wierząc w niego nawet wtedy, gdy on
sam nie wierzy w siebie. W pracy szkolnej z uczniem dotyczącej budowania wysokiej
samooceny oprócz czynników takich jak cel systemu edukacyjnego i samoocena
nauczyciela, podkreśla się role środowiska klasowego. Mówiąc o tym, mamy na myśli
traktowanie ucznia przez nauczyciela i to, w jaki sposób postrzega on odnoszenie się do
innych dzieci. Mówiąc o środowisku klasowym mówimy o następujących elementach:


Godności dziecka



Sprawiedliwości w klasie



Doceniania siebie



Uwagi



Dyscypliny (Branden, 1998, 223-225)

Aby środowisko szkolne sprzyjało budowaniu u uczniów poczucia własnej wartości,
nauczyciele muszą wykazywać się w stosunku do nich nie tylko życzliwością
i szacunkiem, ale również opierać się w swojej pracy na pozytywnej motywacji podczas
przekazywania wiedzy i rozwój umiejętności. Koncentracja na mocnych stronach,
a zatem praca na zasobach, nie deficytach, dobór zadań zgodny z poziomem
umiejętności, a zatem indywidualne podejście do potrzeb ucznia, a także stwarzanie
możliwości do odnoszenia zwycięstw, to te elementy, które zależą od nauczyciela,
a przyczyniają się do rozwijania poczucia własnej wartości u uczniów (Branden, 1998,
232). Środowisko szkolne, to oprócz nauczycieli przede wszystkim uczniowie, rówieśnicy, którzy podobnie jak nauczyciele i rodzice mniej lub bardziej świadomie
wpływają na poczucie własnej wartości jednostki. Należy wspomnieć, że w okresie
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adolescencji, u młodych ludzi budzi się potrzeba przynależności do grupy. Ponieważ
znaczną część swojego czasu młodzież spędza w szkole, często to właśnie tam zostaje
zaspokojona owa potrzeba. Poczucie przynależności do grupy:


Zapewnia poczucie bezpieczeństwa, ochronę i protekcję



Daje możliwość nawiązania kontaktów, co z kolei sprzyja wykorzystaniu
emocjonalnego potencjału jednostki



Wpływa na kształtowanie się tożsamości



Daje wsparcie w sytuacjach przygnębienia



Umożliwia porównanie różnych modeli życia wychodząc poza grono rodzinne



Daje możliwość doświadczania identyfikacji



Pomaga w sytuacji konieczności zmierzenia się z problemami (Pelamatti, 2007,
157-158)

Podsumowując, budowanie własnej wartości u dziecka musi opierać się zarówno na
czynnikach wewnętrznych jak i zewnętrznych, sprzężonych oddziaływaniach ze strony
rodziny, szkoły i grupy społecznej, w jakiej funkcjonuje dziecko. Tylko zintegrowane
działania zmierzające w jednym kierunku a zatem dostarczające dziecku spójnych
informacji i wsparcia będą w stanie budować u niego prawidłowe poczucie własnej
wartości, dając możliwość rozwoju na każdym etapie życia.
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Poczucie własnej wartości, jako czynnik warunkujący
podejmowanie dobrych decyzji edukacyjno-zawodowych
przez młodzież szkół podstawowych.
Praca dyplomowa – fragment; Łódź 2019)
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WIERZĘ, ŻE MOGĘ!
Budowanie u młodego człowieka wiary, że może zmierzyć się z trudnościami jest
bardzo ważne. W realizacji założonych celów, nawet tych najmniejszych pomaga dobry
plan. Poniżej, przedstawiamy za zgodą autora ćwiczenia Magdaleny Gdula – psychologa
i psychoterapeuty „Zwiększ swoją moc” i „Planuję – realizuję”. Do wykorzystania
w pracy z uczniami.
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SCENARIUSZE ZAJĘĆ DO WYKORZYSTANIA
W PRACY Z UCZNIAMI I RODZICAMI
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Scenariusz nr 1
Jestem wartościowy i znam swoje zalety
Czas trwania: 45 minut
Odbiorca: uczniowie klas VII-VIII
Cele operacyjne:


Uczeń rozpoznaje i nazywa własne cechy osobowości



Uczeń opisuje kolegów za pomocą pozytywnych porównań



Uczeń buduje poczucie własnej wartości

Metody nauczania według Okonia
1. Metody asymilacji wiedzy: pogadanka
2. Metody praktyczne: realizacja zadań wytwórczych
Formy pracy:


Indywidualna jednolita



Zbiorowa jednolita

Środki i materiały dydaktyczne


Filiżanki w ilości uczniów



Kolorowe karteczki



Kłębek wełny



Test, jaki jestem – jak oceniają mnie inni (PDF do pobrania ze strony)

Tok zajęć:
1. Ćwiczenie integrujące – pajęczyna moich zalet
Uczniowie siedzą w kręgu, osoba trzymająca kłębek kończy zdanie najbardziej lubię w
sobie….. po czym rzuca go do kolejnej wybranej przez siebie osoby. Tym sposobem
powstaje pajęczyna, którą następnie uczniowie rozplątują, odrzucając kłębek w druga
stronę i przypominając, jaką zaletę wymieniła koleżanka/kolega.
2. Ćwiczenie - Jaki jestem, jak oceniają mnie inni wg L. Niebrzydowskiego
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(file:///C:/Downloads/SCENARIUSZE_ZAJEC_projekt%20(1).pdf)
Uczniowie wypełniają w grupach test którego celem, jest określenie samooceny, jako
zawyżonej, zaniżonej lub właściwej. Nauczyciel informuje jednak wcześniej uczniów, że
wynik testu może być jedynie punktem do głębszej refleksji nad sobą. Po zakończeniu
przez uczniów pracy prowadzący inicjuje rozmowę, czym charakteryzuje się osoba
przeceniająca siebie i niedoceniająca się.
Ćwiczenie ma na celu pokazać, czym jest samoocena zawyżona, zaniżona i właściwa,
a także przyjrzeć się sobie pod tym kątem zarówno z własnej perspektywy jak
i perspektywy kolegów.
3. Ćwiczenie – Filiżanki
Osoba prowadząca zadaje pytanie uczestnikom, czy mają trudności z mówieniem
komplementów i reagowaniem na nie. Wyobraźmy sobie nasze poczucie własnej
wartości, jako filiżankę. Kiedy jesteśmy zadowoleni, nasze filiżanki wówczas są pełne,
kiedy nie jesteśmy zadowoleni, nasze filiżanki stają się puste. Z kolei my możemy te
filiżanki napełniać, mówiąc o innych osobach dobrze. Jeśli nasze filiżanki są prawie
puste, nie chcemy się dzielić ich zawartością z innymi osobami. Kiedy mówimy komuś
coś dobrego, ale sami nie jesteśmy w stanie w to uwierzyć, nie napełniamy filiżanek.
Osoba prowadząca zadaje pytanie uczestnikom, czy zdarza się, że ich filiżanki są tak
pełne, że ich zawartość aż się wylewa? Uczestnicy otrzymują filiżanki i rozchodzą się po
sali, napełniając filiżanki innych osób, wrzucając do nich karteczki z komplementami. Na
zakończenie osoba prowadząca zadaje pytania uczestnikom pytania: czy trudno było
napełniać filiżanki innych, czyli wypowiadać się o nich pozytywnie? Jeśli tak, to
dlaczego?, Co czuliście, kiedy napełniane były wasze filiżanki? (Poczucie własnej
wartości

u

młodzieży.

Wymiar

teoretyczny

i

praktyczne

implikacje

file:///C:/Downloads/1308-3093-1-PB.pdf)
Celem ćwiczenia jest umacnianie pozytywnej samooceny i rozwijanie pozytywnego obrazu
samego siebie.
4. Ewaluacja – Kciuki
Uczestnicy oceniają zajęcia poprzez podniesienie do góry kciuka w górę na znak, że
zajęcia były ok lub w dół na znak, że im się nie podobały.
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Scenariusz 2
Słucham, ale czy słyszę
Czas trwania: 60 minut
Odbiorca: Rodzice uczniów
Cele operacyjne:


Rodzic wymienia zachowania, jakie sprzyjają komunikacji



Rodzic doświadcza i opisuje blokady w komunikacji interpersonalnej

Metody nauczania według Okonia
1. Metody asymilacji wiedzy: pogadanka
2. Metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy: obserwacja, giełda pomysłów
3. Metody praktyczne: realizacja zadań wytwórczych
Formy pracy


Indywidualna jednolita



Zbiorowa jednolita

Środki i materiały dydaktyczne


20 kartek A4



Klej



Taśma klejąca



Nożyczki



Długopisy



Kolorowe karteczki



Kontur człowieka

Tok zajęć:
1. Ćwiczenie integracyjne - koło moich słów
Uczestnicy siedzą w kręgu. Prowadzący rozpoczyna rundkę polegającą na dokończeniu
przez rodzica zdania:, Gdy moje dziecko do mnie mówi, ja…
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Ćwiczenie ma na celu zastanowienie się, czy zdajemy sobie sprawę z tego, co robimy,
mówimy, jak się zachowujemy w sytuacji, gdy młody człowieka przekazuje nam informacje.
2. Ćwiczenie – co mnie to obchodzi
Prowadzący dzieli zespół na trzyosobowe grupy poprzez odliczanie do trzech – każda
osoba zapamiętuje swój numer. Przez 2 minuty „jedynki” będą mówiły do „dwójek” na
dowolny temat. Zadanie „dwójek” polega na robieniu wszystkiego, aby okazać brak
zainteresowania. „Trójki” są obserwatorami, którzy potem opowiedzą, na czym polegało
niesłuchanie. Osoby bez przydziału można dołączyć, jako drugiego obserwatora do
grupy. Po upływie przewidzianego czasu „trójki” przekazują wyniki obserwacji (uwaga –
mówią o tym, co widziały, a nie o swoich wyobrażeniach, myślach, osądach czy
emocjach). Sporządzamy listę wszystkich symptomów niesłuchania. Mogą pojawić się na
niej: brak kontaktu wzrokowego, zajmowanie się własnym ciałem, ubraniem, teczką,
notatkami, plamami na suficie czy podłodze, tym, co dzieje się za oknem, odwrócenie się
tyłem lub bokiem, mówienie czegoś nie na temat, a nawet informowanie wprost o braku
zainteresowania. Następnie osoby będące nadawcami wypisują na kolorowych
karteczkach jak się czuły, w roli osoby, której nie do końca zostało okazane
zainteresowanie.

Zapisanymi

kartkami,

wypełniają

kontur

człowieka

(https://ec.europa.eu/epale/sites/epale/files/materialy_dla_prowadzacych_warsztaty_
grupowe.pdf)
Ćwiczenie ma na celu uświadomienie, jak wiele rzeczy jest w stanie zaburzyć odbiór
informacji, a także, jakie uczucia rodzą się w osobie, która nie spotyka się
z zainteresowaniem dla tego, co chce przekazać.
3. Ćwiczenie – milcząca wieża
Prowadzący dzieli grupę na zespoły. Każdy zespół otrzymuje taką samą ilość
materiałów: 20 kartek A4, klej, nożyczki, taśmę klejącą. Zadaniem każdego zespołu
będzie zbudowanie z rozdanych materiałów jak najwyższej wieży, która będzie stała, nie
opierając się o nic przez 30 sekund. Uczestnicy mają 5 minut, aby wspólnie ustalić
strategię. Nie wolno używać innych przedmiotów jak tylko te rozdane. Uczestnicy
zaczynają budować, bez możliwości mówienia. Za każde wypowiedziane słowo
prowadzący ma prawo odebrać jedną kartkę. Po 5 minutach uczestnicy odzyskują
możliwość mówienia, ale wybierają ze swojego zespołu tylko dwie osoby, które będą
mogły budować, pozostałe mogą tylko instruować. Ostatnie 5 minut to czas, gdzie
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wszyscy uczestnicy mogą zarówno mówić jak i budować. Po upływie czasu następuje
ocena wielkości i stabilności wież (Doradca Kariery. Kwartalnik 2(2) 2018)
Celem ćwiczenia jest pokazanie, że komunikacja to proces, w którym uczestniczyć musi
nadawca i odbiorca, a także, że podczas komunikacji mogą pojawić się bariery – w tym
przypadku brak możliwości mówienia i że wówczas od stopnia zaangażowania obu stron
zależy, jaki będzie efekt końcowy.
4. Dyskusja
W nawiązaniu do poprzedniego zadania, prowadzący inicjuje rozmowę:, co było
najtrudniejsze w tym zadaniu, w jaki sposób ograniczenia przeszkadzały lub pomagały,
co jest istotne w komunikacji z drugim człowiekiem.
5. Ewaluacja – koło dobrych słów
W nawiązaniu do zadania rozpoczynającego zajęcia, uczestnicy podsumowują zajęcia
poprzez dokończenia zdania:, Gdy moje dziecko, przyjdzie mi coś powiedzieć, ja…
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Scenariusz nr 3
Z komunikacją na Ty
Czas trwania: 60 minut
Odbiorcy: Rodzice uczniów
Cele operacyjne:


Rodzic wymienia bariery w komunikacji



Rodzic opisuje wpływ możliwości komunikacji werbalnej i niewerbalnej na
proces przekazywania i odbioru informacji



Rodzic wyjaśnia, z czego może wynikać niskie poczucie wartości u dziecka

Metody nauczania według Okonia:
1. Metody asymilacji wiedzy: pogadanka
2. Metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy: obserwacja, giełda pomysłów
3. Metody praktyczne: realizacja zadań wytwórczych
Formy pracy:


Indywidualna jednolita

Środki i materiały dydaktyczne:


Komputer z dostępem do Internetu



Kartki papieru



Mazaki

Tok zajęć:
1. Ćwiczenie wprowadzające – głuchy telefon
Rodzice podczas zabawy w głuchy telefon przekazują sobie następujące zdanie
„wyobraźmy sobie jak cicho byłyby w lesie, gdyby śpiewały tylko najzdolniejsze ptaki”.
Podczas wykonywania ćwiczenia nauczyciel pośpiesza rodziców mówiąc, że mają
jeszcze tylko (w zależności od liczebności grupy) np. minutę na przekazanie do końca
treści. Dodatkowo, w trakcie, włącza radio i zadaje jednemu z nich, który aktualnie
przekazuje wiadomość pytanie. Po wykonaniu zadania, sprawdzamy jaka informacja
dotarła do ostatniego uczestnika. Przeprowadzamy pogadankę, co trudnego było
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w zadaniu, czy coś przeszkadzało w nadaniu komunikatu, jak się czuli jako odbiorcy
i nadawcy.
Celem ćwiczenia jest pokazanie, że proces nadawania i odbierania informacji może być
utrudniony. Skłania również do refleksji na temat tego, jak powinny zachowywać się strony
w relacji, aby przekaz był jak najlepiej odebrany i przekazany i aby żadna ze stron nie
czuła się przez drugą pominięta.
2. Ćwiczenie – spróbuj zrobić to, o czym mówię
Spośród grupy wybieramy ochotnika. Otrzymuje on od prowadzącego rysunek. Staje
tyłem do reszty. Pozostali na podstawie jego opisu, muszą jak najdokładniej
odwzorować rysunek, który jest przedstawiony na kartce. Osoba opisująca nie może
odpowiadać na pytania grupy, ani odwracać się do nich by widzieć ich reakcję.
Przedstawiamy i opisujemy rysunki.
Następnie osoba otrzymuje inny rysunek. Tym razem stoi przodem do grupy, może ich
obserwować a także odpowiadać na ich pytania. Po zakończeniu również omawiamy
rysunki, jak i całe ćwiczenie w tym, w której sytuacji, łatwiej było wykonać zadanie, co
wpływało na to, że wynik zadania był lepszy lub gorszy.
Celem ćwiczenia jest pokazanie, jak ważna jest możliwość dopytywania i tego, że ktoś
odpowiada na nasze pytania, że nie pozostawia nas w niepewności tylko wyjaśnia,
naprowadza i jest otwarty na to, czego w danej chwili nie jesteśmy pewni.
3. Film – Anatomia rodziny 4 –błędy w komunikacji
(https://www.youtube.com/watch?v=q6_feKd0nFQ)
Uczestnicy oglądają krótki film, obrazujący, w jaki sposób często wyrażamy komunikaty
do naszych dzieci, czy najbliższych osób. Omawia błędy takie jak oskarżanie, ciągłe
radzenie i wywyższanie, moralizowanie, osądzanie, manipulowanie emocjami,
ukrywanie i tłumienie uczuć.
Celem jest tutaj zobrazowanie podstawowych błędów w komunikacji i indywidualne
zastanowienie się, czy ja też tak postępuje.
4. Ćwiczenie – samospełniająca się przepowiednia.
Czytamy grupie tekst:
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„Na Uniwersytecie w Harwardzie przeprowadzono eksperyment. Trzy grupy studentów
trenowały trzy grupy szczurów w przechodzeniu przez labirynt. Mierzono przy tym, jak
szybko szczury uczyły się znajdować najkrótszą drogę do pożywienia. Pierwszej grupie
studentów dano grupę szczurów, które określono, jako " genialne". Miały one mieć
wyjątkowe zdolności uczenia się. Druga grupa studentów otrzymała szczury
"przeciętne", a trzecia szczury "niedorozwinięte umysłowo." W czasie eksperymentu
obserwowano nie tyle szczury, ale przede wszystkim studentów, które je trenowali.
Zauważono, że studenci uczący "głupie" szczury, komentowali ich wysiłki takimi
stwierdzeniami, jak " no, gdzie ty idioto wchodzisz", "rusz się ślamazaro", "ty
przygłupie". Natomiast opiekunowie "genialnych" szczurów gładzili je i zachęcali,
używając przydomków w rodzaju "błyskawica", "Einstein" lub komentarzy "jesteś
wspaniały". Wyniki w tych trzech grupach były wyraźnie różne. Najszybciej uczyły się
szczury "genialne", potem "normalne", a najgorzej wypadły szczury "głupie".”
(http://www.profesor.pl/publikacja,6111,Scenariusze,Uwierz-w-siebie-budowaniepoczucia-wlasnej-wartosci)
Następnie przeprowadzamy rozmowę z uczestnikami, jak myślą, dlaczego tak się
zadziało. Mimo, że szczury we wszystkich grupach były jednakowe.
Ćwiczenie ma na celu pokazać, jak ważne jest to, w jaki sposób do kogoś mówimy,
komunikaty o jakiej treści mu wysyłamy, gdyż wpływa to na budowanie poczucia własnej
wartości
5. Film podsumowujący
Kiedyś Twoje dziecko rozwinie skrzydła, to od Ciebie zależy czy będzie latać.
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Scenariusz nr 4
Asertywność – jak szanować własne
potrzeby, pragnienia i wartości

Czas trwania: 45 minut
Odbiorca: Uczniowie klas VII-VIII
Cele operacyjne:


Uczeń argumentuje nie wykonanie jakiejś czynności



Uczeń mówi „nie” w sytuacji namawiania

Metody według Okonia
1. Metody asymilacji wiedzy: pogadanka
2. Metody praktyczne: scenki dramowe, realizacja zadań wytwórczych
Formy pracy:


Indywidualna jednolita



Zbiorowa zróżnicowana

Materiały i środki dydaktyczne:


Piłka



Karta pracy „Czy jestem asertywny”

Tok zajęć
1. Ćwiczenie integrujące – Jestem tu i widzę Cię
Uczniowie witają się ze sobą, poprzez podejście do każdej osoby i wypowiedzenie zdania
„Jestem tu i widzę Cię”.
2. Ćwiczenie - otwórz pięść
Prowadzący prosi, aby uczniowie dobrali się w pary. Jedna osoba w parze zaciska pięść,
a druga stara się ją przekonać, aby otworzyła rękę. Po pewnym czasie partnerzy
zamieniają się rolami. Pięść należy otworzyć tylko wtedy, kiedy jest się do tego
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przekonanym. Nie wolno używać siły, jakiekolwiek groźby są niedozwolone
(https://edukator.ore.edu.pl/260/)
Następnie pytamy osoby, którym udało się nakłonić partnera do otworzenia pięści, jaki
argumentów użyli, czy było to łatwe, jak się w tej roli czuli. Drugą osobę natomiast, co
przekonało ją, do tego, aby tę pięść otworzyła, czy zrobiła to od razu, jak czuła się, gdy
do pewnego czasu odmawiała.
Ćwiczenie ma pokazać uczniom, że czasem trudno jest odmawiać, ale jeszcze trudniej
przekonywać, że czasami z jednej strony nie mamy w sobie odwagi żeby odmówić, albo nie
jesteśmy w stanie oprzeć się argumentom drugiej strony i ulegamy, choć nie jesteśmy do
tego przekonani.
3. Ćwiczenie – Czy jestem asertywny?
Uczniowie otrzymują kartę pracy z 20 stwierdzeniami. Ich zadaniem, jest przy każdym z
nich udzielić odpowiedzi TAK lub NIE zgodnie z własnym sumieniem. Następnie liczą, na
ile twierdzeń udzielili odpowiedzi twierdzącej i zapisują swój wynik. Przyjmuje się, że w
momencie odpowiedzi TAK na ponad 10 twierdzeń, osoba może mieć problem z
asertywnością. Jest to zadanie dla uczniów, to samodzielnego przemyślenia, dlatego nie
dzielimy się na forum płynącymi z niego wnioskami, podkreślając uczniom fakt, iż ma to
być dla nich jedynie punkt do refleksji a nie zobowiązująca diagnoza. Informujemy
uczniów, że nawet, jeżeli mają problemy z asertywnością, to są w stanie pracując nad
tym ją wyćwiczyć.
Celem ćwiczenia jest pobudzenie do refleksji, w jakich sytuacjach jestem w stanie
powiedzieć NIE, a w jakich nie potrafią. Uświadomienie tego, daje punkt wyjścia dla
obszarów, na jakich należy się skupić podczas pracy nad własną asertywnością.
4. Odgrywanie scenek
Spośród klasy nauczyciel wybiera trzy zespoły po 4 osoby w każdym. Pozostali będą
pełnić rolę obserwatorów, by na koniec wypowiedzieć się, na temat zachowania osób
odgrywających scenki. Grupy losują historie, które następnie przedstawiają na forum.
Historia pierwsza: koleżanki z klasy próbują namówić Cię, na szalone zakupy. Masz
sporo oszczędności, i wiesz, że mogłabyś sobie na to pozwolić, ale wcześniej
postanowiłaś, że odkładasz je na pomoc zwierzętom w schronisku. Koleżanki naciskają,
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argumentując, że teraz są wyprzedaże i kolejna taka okazja dopiero za pół roku,
a zwierzętom w schronisku można zawsze pomóc. Co robisz?
Historia druga: podczas niedzielnego spaceru, spotykasz w parku swoich kolegów
z klasy. Mają ze sobą piwo i papierosy i namawiają Cię, żebyś z nimi zapalił. Po pierwsze
nie masz ochoty, a po drugie obiecałeś rodzicom, że nie będziesz już więcej popalać.
Koledzy naciskają, mówiąc, że weźmiesz gumę do żucia i nikt się nie zorientuje. Nie
chcesz wyjść na „mięczaka”, ale i nie chcesz tego robić. Jak odmówisz kolegom?
Historia trzecia: wyjechałaś/eś z kolegą/koleżanką na długo wyczekiwane wakacje.
Macie wszystko dokładnie zaplanowane punkt po punkcie. Dla koleżanki najważniejsze
jest, aby spędzić z tobą ten czas aktywnie. Nagle dostajesz telefon, że twoja babcia źle się
czuje i musi iść do szpitala. Następnego dnia, masz okazję, aby wrócić rano do domu.
Podejmujesz decyzję, że wracasz wiedząc, że tym samym cały plan wakacyjny się nie uda
i koleżanka zostanie sama. W jaki sposób wyjaśnisz jej swoją decyzję.
Ćwiczenie ma na celu pokazać, jak różne emocje towarzyszą człowiekowi podczas
odmawiania, i jak bardzo trzeba znać siebie i swoje wartości, aby być pewnym podjętej
decyzji i umieć ją uargumentować. Ukazuje, że presja rówieśnicza bywa przeszkodą
w podejmowaniu decyzji zgodnych z własnym sumieniem, ale umiejętność odmawiania to
sztuka, której każdy może się nauczyć.
5. Ewaluacja – nie wezmę od ciebie smutku
Uczniowie stojąc w kręgu, rzucają do siebie piłeczkę, przedstawiającą smutną buźkę.
Osoba rzucająca ma za zadanie powiedzieć „rzucam ci piłeczkę smutku”. Osoba
trzymająca piłkę odpowiada „nie wezmę od Ciebie tej piłki, ponieważ…” Następnie
odrzuca piłkę do kolejnej osoby i opuszcza krąg. Ćwiczenie trwa do momentu, gdy
w kręgu nie zostanie żadna osoba.
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Karta pracy
Zastanów się, jak reagujesz w poniższych sytuacjach. Do każdego twierdzenia udziel
odpowiedzi TAK lub NIE. Następnie podlicz ilość udzielonych odpowiedzi twierdzących i
zapisz swój wynik.
1. Jeśli ktoś bardzo nalega trudno mi odmówić…………………………………………...
2. Kogoś, kto mi przeszkadza nie proszę, żeby przestał…………………………………..
3. Jeśli ktoś niesłusznie mnie obwinia, nie protestuję…………………………………….
4. Często miewam poczucie krzywdy…………………………………………………….
5. Niezbyt umiem dopominać się o swoje………………………………………………...
6. Nie wiem jak domagać się zwrotu pożyczonej rzeczy…………………………………
7. Czasem czuję się wykorzystywany…………………………………………………….
8. Trudno mi rozpoczynać rozmowy z kimś, kogo dobrze nie znam……………………..
9. Jeśli ktoś mnie chwali, czuję się zażenowany i nie wiem, co powiedzieć……………..
10. Nie umiem chwalić innych……………………………………………………………
11. Nie wiem jak się zachować, kiedy jestem krytykowany……………………………...
12. Nie potrafię prosić o pomoc…………………………………………………………..
13. Nie umiem być całkiem szczery………………………………………………………
14. Nie wiem co zrobić, kiedy jestem zakłopotany……………………………………….
15. Nie umiem bronić swojego zdania……………………………………………………
16. Złoszczę się, kiedy ktoś ma inne zdanie niż ja………………………………………..
17. Odczuwam silną tremę, kiedy muszę wypowiadać się publicznie……………………
18. Często ulegam innym…………………………………………………………………
19. Bywam bardzo agresywny…………………………………………………………….
20. Zdarza się, że krzykiem wymuszam spełnienie moich próśb………………………...
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Scenariusz nr 5
Chcę czy muszę – poznanie uwarunkowań decyzji
Czas trwania: 45 minut
Odbiorca: Uczniowie klas VII-VIII
Cel ogólny:
•

Poznanie uwarunkowań decyzji w sytuacji trudnej

Cele operacyjne
•

Uczeń podejmuje decyzję, na podstawie usłyszanych informacji w oparciu o
własne doświadczenia

•

Uczeń wymienia czynniki, które mogą utrudniać podjęcie decyzji

•

Uczeń dokonuje selekcji informacji, na te, które pomagają w podjęciu decyzji i
te, które stanowią bariery w jej podejmowaniu

•

Uczeń nazywa własne marzenia

•

Uczeń wartościuje informacje, istotne z jego punktu widzenia

Metody nauczania wg Okonia
•

Metody asymilacji wiedzy: pogadanka, wykład

•

Metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy: giełda pomysłów

•

Gry dydaktyczne: zabawa zdecyduj gdzie jedziesz

Formy pracy:
•

Indywidualna: jednolita

•

Zbiorowa: jednolita

Środki i materiały dydaktyczne
•

Kolorowe karteczki, ceny, książka „Magia Zmiany”
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Tok zajęć
1. Czynności organizacyjno-porządkowe
2. Wprowadzenie, przedstawienie celu zajęć
Nauczyciel przedstawia uczniom cel zajęć, jakim jest poznanie uwarunkowań decyzji.
Zastanowienie się, co sprzyja podejmowaniu trafnych decyzji, a także, skąd biorą się
efekty złych decyzji. Dodatkowo, zasygnalizowany zostaje problem, podejmowania
decyzji edukacyjno-zawodowej, jako tej podejmowanej w sytuacji trudnej, a także
wpływ naszych doświadczeń, na to, na co się w ostateczności decydujemy.
3. Zabawa „Zdecyduj gdzie jedziesz”
Grupa stoi na środku sali. Nauczyciel informuje uczniów, że podczas tego zadania będą
ćwiczyć umiejętność podejmowania szybkich decyzji. Decyzję uczniowie będą
podejmować poprzez dokonanie wyboru jednej spośród dwóch czytanych przez
nauczyciela możliwości.
Nauczyciel odczytuje instrukcje: : Wyobraź sobie, że stoisz na dworcu PKP jest piątek
godzina 13.30 i masz kilka sekund, aby podjąć decyzję dokąd jedziesz na weekend. Do
wyboru masz jedną z dwóch możliwości przygotowanych przez biuro podróży, z którym
wybierasz się na wyjazd. Dokonując wyboru przechodzisz na odpowiednią stronę sali
w zależności od wyboru. Grę kontynuujemy aż do wyczerpania możliwości wyboru.
Po każdym wyborze, dajemy uczniom możliwość zmiany decyzji odczytując dodatkowe
informacje.
Dworzec PKP
Piątek godzina 13.30
MORZE

GÓRY

(odjazd jest za 25 minut czyli o 13.25)

(odjazd jest za 2,5 godziny, czyli o 16.00

SPACER WIECZOROWĄ PORĄ

DYSKOTEKA

(pada deszcz)

(trzeba dojechać 20 minut autobusem
i dodatkowo zapłacić 10 zł)

MUZEUM

KINO

(są trzy do wyboru: historyczne, wzornicze,

(film dokumentalny o kosmosie)
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sztuki nowoczesnej)
SPŁYW KAJAKIEM

WSPINACZKA NA ŚCIANCE

(trasa 15 km)

(ścianka ustawiona jest na świeżym
powietrzu, a zapowiadają bardzo silny wiatr)

CZAS WOLNY

KONCERT W PARKU

( sklepy czynne są do 18.00 ale tylko w dniu

(muzyka blues)

Twojego przyjazdu nad morze. Na miejscu
będziesz o godzinie 16.40)
POWRÓT W NIEDZIELE

POWRÓT W PONIEDZIAŁEK RANO

(Przyjazd do Łodzi o 23.00)

(Przyjazd do Łodzi o 5.00)

ZAKWATEROWANIE W HOSTELU

ZAKWATEROWANIE W HOTELU

(Cena za dobę 30 zł)

(Cena za dobę 140 zł)

Podsumowanie ćwiczenia – rozmowa kierowana. Uczniowie udzielają odpowiedzi na
pytania:
•

Ile osób, dokonało zmiany decyzji, pod wpływem dodatkowych informacji?
Czy dodatkowe informacje były przydatne?

•

Czy podjęcie decyzji, której musieliście dokonać było łatwe?

•

Jak myślicie, co może nam utrudniać podjęcie decyzji?

4. Omówienie tematu przez nauczyciela
Nauczyciel omawia, czym jest podejmowanie decyzji edukacyjno- zawodowej, jako tej
podejmowanej w sytuacji trudnej. Wspomina o trzech aspektach
•

Decydent ma do wyboru wiele możliwości (kilka lub kilkanaście szkół
i zawodów do wyboru), a każda prowadzi do więcej niż jednego wyniku –
przed podjęciem decyzji nie wie z absolutną pewnością, jaki rezultat osiągnie
po dokonaniu określonego wyboru;

•

Zawsze występuje ryzyko niepowodzenia, ponieważ człowiek nie jest
całkowicie pewny czy wybór, którego dokona, okaże się korzystny dla niego
w przyszłości;

•

Osoba decydująca na ogół nie zna wszystkich możliwych wyników swojego
wyboru, a także nie posiada dostatecznej wiedzy o prawdopodobieństwie
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większości wyników. Ryzyko w tej sytuacji decyzyjnej zależy, więc od stopnia
wiedzy o wynikach działań i o prawdopodobieństwie tych wyników.
5. Bariery w podejmowaniu decyzji
Uczniowie dzielą informacje zapisane na karteczkach (rozłożonych na środku sali) na te,
które pomagają w podjęciu trafnej decyzji edukacyjno-zawodowej i te, które określa się
jako bariery w podejmowaniu decyzji. Swoje wybory, przyklejają do tablicy, z podziałem
na dwie części: 1) utrudnia podjęcie trafnej decyzji; 2) pomaga w podjęciu trafnej
decyzji. Po dokonaniu selekcji, dwójka uczniów odczytuje na zmianę podjęte decyzje.
Nauczyciel w trakcie przedstawiania przez uczniów efektów pracy, opisuje bariery
w podejmowaniu decyzji. Na bieżąco klasa dyskutuje o ewentualnej konieczności
zmiany informacji z jednej strony na drugą.
Lista informacji na karteczkach.
Utrudnia podjęcie trafnej decyzji

Pomaga w podjęciu trafnej decyzji

Szybkie tempo wyboru

Poznanie siebie

Bycie czymś zestresowanym

Poznanie szkół/zawodów

Bycie czymś podekscytowanym

Wyznaczenie celu

Wolne tempo wyboru

Zainteresowanie się tym, co nas nie interesuje

Przesadne zadowolenie z tego, co się ma

Poleganie na informacjach, które są trudno
dostępne

Obsesyjne działania grupowe

Adekwatna samoocena

Nadmierna ilość gromadzonych informacji

Obecność osób towarzyszących:
rodzice/nauczyciel/inne ważne dla Ciebie
osoby

Lęk przed porażką

„Wyciągnięcie” na papier opcji, które
rozważam

Błąd faworyzowania - wiara w to, w co chce

Znajomość metod podejmowania decyzji

się wierzyć
Silna potrzeba przynależności

Zdefiniowanie problemu

Asertywność

Asertywność
SUKCES = systematyczność+ determinacja +
motywacja + pokora+ honor+ niezależność +
odporność + niezłomny charakter
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6. Podsumowanie zajęć – marzenie stające się celem
Nauczyciel czyta fragment książki „Magia zmiany” pt. Jasny cel krok po kroku. W trakcie,
uczniowie na karteczkach zapisują z jednej strony marzenie, o którego spełnienie
chcieliby poprosić, gdyby ktoś obiecał im, że spełni każe ich życzenie, z drugiej
natomiast zapisują takie, które chcieliby spełnić bez niczyjej pomocy. Mrówczą pracą,
konsekwencją i uporem.
Każdy element Twojego życia wymaga pracy. A praca musi być systematyczna. Każdego
dnia krok po kroku dąż do wyznaczonego celu. Twoja szara dotychczas rzeczywistość ma
szansę zyskać nowe kolory. Oczywiście to żmudny proces, ale pocieszę cię. To wchodzi
w krew. Co więcej, zobaczysz, że pracę nad sobą da się polubić. Z czasem dzień bez
osiągnięć wyda ci się pusty i stracony. Poczujesz dyskomfort. Najważniejsze, by ruszyć
z miejsca, zacząć- najtrudniejszy jest pierwszy krok.
Jeśli stanęłabym przed tobą i obiecał „spełnię twoje jedno życzenie” edukacyjno-zawodowe,
o co byś poprosił? Zapisz swoje największe marzenie.
A teraz zapisz marzenie, które chciałbyś spełnić bez mojej pomocy. Mrówczą pracą,
konsekwencją i uporem.
A może będzie to to samo marzenie? Czy chodzi o gwiazdkę z nieba? A może twoje
marzenie stanie się celem, który jako prawdziwy wojownik osiągniesz, choćby po drodze
skały się skichały.
Najważniejsze, żebyś wiedział, czego chcesz, i ustalił szczegółowy plan jak to osiągnąć.
Warto też określić czas, jaki zakładasz na zdobycie tego, czego pragniesz. Dla przykładu:
ustalasz, że chcesz być wybitnym rajdowcem, mimo, że w życiu nie siedziałeś za kierownicą
samochodu wyścigowego, a jedyne doświadczenie, jakie masz, to gry komputerowe. Jakie
będą twoje pierwsze kroki? Musisz znaleźć jak najwięcej informacji na ten temat,
namierzyć ludzi, którzy pomogą ci zorientować się w sytuacji, nauczyć się jeździć, zrobić
prawo jazdy. A potem? Będziesz musiał kupić samochód treningowy, opanować
skomplikowane manewry, wystartować w zawodach. Wszystko po kolei, aż staniesz się
mistrzem.
Żeby osiągnąć sukces w dużej skali, powinieneś planować kolejne etapy swojego życia. Co
chcesz zrobić przed dwudziestką przed trzydziestką, co przed czterdziestką i tak dalej.
Wyznacz cele na każdy rok, a nawet na kwartał. Uświadomisz sobie dzięki temu, ile pracy
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cię czeka. Ja robię tak od kliku lat. a potem bezczelnie odhaczam spełnione marzenia i
zrealizowane cele.
Czy chcesz przespać życie? Siedzieć na kanapie, […]i tylko wnerwiać się na swoje lenistwo?
[…] narzekać na nudę i brak perspektyw w twoim byle jakim mieście? Naprawdę chcesz żyć
bez polotu i finezji?
Pamiętaj, że ważna jest sama droga, przygoda, jaką przeżyjesz, zanim wejdziesz na szczyt.
Odbierzesz naukę, jakiej nie znajdziesz w szkołach ani o jakiej nie przeczytasz w żadnej
książce.
7. Ewaluacja
Uczniowie przy pomocy samoprzylepnych „cen”, (które przyklejają w odpowiednim
miejscu) określają, które informacje związane z podjęciem trafnej decyzji, są dla nich
najważniejsze. Spośród wszystkich wymienionych podejmują decyzję wybierając dwie.
Podsumowaniem zajęć, a tym samym polem do refleksji, niech będzie zdanie
„NIE DECYDUJ W ZŁOŚCI, NIE OBIECUJ W SZCZĘŚCIU”
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