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To pakiet następujących narzędzi

20 SCENARIUSZY

Realizując cykl scenariuszy...
• Pobudzisz uczniów do refleksji nad swoimi zasobami: umiejętnościami, zdolnościami, mocnymi stronami.
• Odkryjesz z uczniami świat zawodów.
• Dasz uczniom wskazówki, jak efektywnie zarządzać swoim czasem.
• Zachęcisz uczniów do rozważań nad własnymi możliwościami edukacyjno-zawodowymi.

5 ARTYKUŁÓW

     Dzięki lekturze artykułów...
• Upewnisz się, jak powinno wyglądać nowoczesne doradztwo zawodowe.
• Otrzymasz wskazówki, jak krok po kroku realizować doradztwo w szkole.
• Poznasz, jak można wykorzystać narzędzia coachingowe w procesach doradczych.
• Dowiesz się więcej o oczekiwanych efektach działań w zakresie doradztwa dla uczniów i rodziców.

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO

Otrzymasz gotową propozycję programu zawierającego cele i treści przygotowujące uczniów do podjęcia decyzji 
dotyczących ich drogi edukacyjno-zawodowej.

Pakiet zasobów jest dostępny dla wszystkich szkół pracujących z projektem indywidualni.pl.
Chcesz uzyskać więcej informacji dotyczących możliwości wdrożenia projektu w szkole?

ZAMÓW BEZPŁATNĄ PREZENTACJĘ NA WWW.INDYWIDUALNI.PL
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20 scenariuszy „Kim jestem i dokąd zmierzam 
na swojej ścieżce edukacyjno-zawodowej?”

1. scenariusz: Przychodzi doradca zawodowy do ucznia, a uczeń: Kim jesteś?

2. scenariusz: Powiedz mi, kim jesteś, a powiem Ci, gdzie pracujesz.

3. scenariusz: Lepiej później znaleźć siebie niż wcale.

4. scenariusz: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o kwalifikacjach, a boicie się zapytać.

5. scenariusz: Raz, dwa, trzy i wybierasz za mnie Ty!

6. scenariusz: Cudze zainteresowania, mocne strony, talenty i umiejętności

 chwalicie, swych nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie. Cz. 1.

7. scenariusz: Cudze zainteresowania, mocne strony, talenty i umiejętności

 chwalicie, swych nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie. Cz. 2.

8. scenariusz: Kto pyta i odpowiada, nie pobłądzi.

9. scenariusz: Biała karta i rynek pracy.

10. scenariusz: „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem...”

11. scenariusz: Droga, którą idę... Rozpoznajemy możliwe ścieżki kształcenia.

12. scenariusz: Horyzont bliski i daleki. Szkoły ponadpodstawowe wokół – nasza mała „giełda 

edukacyjna”.

13. scenariusz: Spotkanie z przyszłością. Wywiady z przedstawicielami szkół różnego typu.

14. scenariusz: Wolontariusz – to brzmi dumnie.

15. scenariusz: Zawody z perspektywą.

16. scenariusz: Moje CV – moja reklama na rynku pracy.

17. scenariusz: Planuj sprytnie, czyli bądź S.M.A.R.T.

18. scenariusz: Omawiamy temat zdrowia w kontekście wyboru przyszłego zawodu.

19. scenariusz: To, co ważne, rzadko bywa pilne, a to, co pilne, rzadko bywa ważne – uczymy się, 

jak mądrze i rozsądnie zarządzać naszym czasem.

20. scenariusz: Mam wiedzę o sobie i nie zawaham się jej użyć! – czyli rzecz o związku osobowości 

z zawodem w kontekście wyboru przyszłego zawodu.



Metody pracy
– scenariusze zakładają różnorodne metody pracy: pracę w grupach, dyskusje, wizualizacje, 
pracę w kręgu, gry, miniwykłady oraz pracę indywidualną.

PYTANIA OTWARTE
– chyba każdy nauczyciel zadaje sobie to pytanie: Co zrobić, by na początku lekcji zaciekawić i zaintrygować uczniów 
tematem, jaki chcemy im przekazać? Jedną z metod jest zadawanie otwartych pytań. Pytania otwarte zachęcają do 
kreatywnego myślenia i wzbudzają chęć tworzenia hipotez.

PRACA W KRĘGU 
– umożliwia nawiązywanie kontaktu wzrokowego pomiędzy wszystkimi uczniami i nauczycielem. Wspiera możliwość 
dyskusji i ułatwia słuchanie innych uczestników. Taki układ daje poczucie wspólnoty, bezpieczeństwa, pomaga  
w wyrażaniu własnych odczuć i ułatwia zaangażowanie się w prowadzone zajęcia.
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DYSKUSJA KLASOWA 
– uczniowie chętnie dyskutują na tematy, które są dla nich ważne. Aby zachęcić uczniów do wyrażania własnego zdania, 
należy stworzyć w grupie atmosferę wzajemnego zaufania, czemu między innymi sprzyja układ krzeseł (krąg). Nauczyciel 
powinien zachęcać uczniów do aktywnego uczestnictwa, zadając pytania otwarte, być moderatorem i dbać o poczucie 
bezpieczeństwa uczniów i kulturę wypowiedzi.

PRACA W MAŁYCH GRUPACH 
– najlepiej 4-5 osób. Mała grupa zapewnia większe poczucie komfortu i bezpieczeństwa, szczególnie dla osób, które nie 
lubią wypowiadać się na forum klasy. Umożliwia też kontakt wzrokowy, tak ważny w budowaniu poczucia zaufania. Praca 
w małych grupach umożliwia wypowiedzenie swojego zdania i zbliża uczniów do siebie. Uczeń, który nie lubi występować 
przed większym gronem osób, w małej grupie chętniej się zaktywizuje.

Samoświadomość prowadzącego 
– przed poprowadzeniem zajęć z doradztwa zawodowego dla uczniów, warto samemu
 zastanowić się nad kilkoma kwestiami:

• Jaki cel sobie stawiam?
• Jakie są potrzeby mojej grupy – uczniów, rodziców i nauczycieli?
• Czego od nich potrzebuję? (wypisanie na kartce, czego potrzebuję od uczniów, czego od rodziców, a czego od 

innych nauczycieli).
• Czego oni potrzebują ode mnie? I jak się tego mogę dowiedzieć? (wypisanie sobie na kartce, czego uczniowie, 

rodzice, a czego nauczyciele potrzebują ode mnie).
• Co ja jako koordynator całego procesu mogę im dać i do czego się zobowiązuję?
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Doradztwo zawodowe

Szkoła podstawowa 
kl. 7-8 Warsztat nr 1

Temat:  Przychodzi doradca zawodowy  
  do ucznia, a uczeń: Kim jesteś?

Cele:

Wprowadzenie do tematu cyklu zajęć. 
Udzielenie odpowiedzi na pytanie: czym jest 
doradztwo zawodowe?

Zaznajomienie z tematem, kim jest 
doradca zawodowy, czym się zajmuje  
i czego można od niego oczekiwać?

Uświadomienie uczniom, że zadaniem 
doradcy zawodowego nie jest dawanie 
gotowych odpowiedzi, ale pomoc w wyborze 
dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej.

Potrzebne materiały:

tablica lub flipchart
duże arkusze papieru, flamastry
teczka na materiały dla każdego ucznia

Lista kart i załączników:

lista czasowników
kartki z cytatami
karta pracy „Sylwetka doradcy zawodowego”
gra „Zawodowiec”
WeryfiKarty zawodowe

Metody pracy:

praca w grupach
dyskusja
miniwykład
wizualizacja
praca w kręgu
zabawa – gra
praca indywidualna

45

Czas: 45 minut

PRZEBIEG LEKCJI:

1. Uczniowie siadają w kręgu. Nauczyciel wita się z uczniami 
mówiąc parę słów o sobie i o tym, jaką rolę pełni w szkole. 
Informuje ich również, że dziś są pierwsze (z dziesięciu) 
zajęcia z doradztwa zawodowego. Odwołuje się do 
wcześniej zawiązanego kontraktu (np. z warsztatów „Jak się 
uczyć?”).

PRZEBIEG LEKCJI 
OBJAŚNIENIA:

Ad 1. Jeśli nauczyciel prowadzący zajęcia z doradztwa 
zawodowego pełni jeszcze jakąś inną funkcję 
w szkole (psycholog, pedagog, bibliotekarz czy nauczyciel 
przedmiotowy), powinien to na pierwszych zajęciach 
mocno zaznaczyć – kim jest „tu i teraz”.
Warto również na pierwszych zajęciach poinformować 

?
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uczniów (jeśli już wiadomo), jak, kiedy i gdzie będą 
realizowane zajęcia.
Jeśli na wcześniejszych zajęciach z klasą został zawiązany 
kontrakt, należy go w tym miejscu przywołać i odwołać się 
do zasad panujących podczas tych zajęć. Jeśli klasa nie 
zawarła kontraktu, warto poświęcić dodatkowy czas, by 
na pierwszych zajęciach z doradztwa zawodowego ustalić 
zasady współpracy.

2. Nauczyciel wręcza każdemu uczniowi kartę pracy 
„Sylwetka doradcy zawodowego” – następnie prosi uczniów, 
by zastanowili się chwilę (2-3 minuty) i wpisali w kartę 
wszystkie słowa, jakie przychodzą im na myśl, gdy słyszą 
„Doradca zawodowy”. Następnie nauczyciel pyta uczniów:

•	 Kto	to	jest/Kim	jest	doradca	zawodowy?
•	 Z	kim/czym	Wam	się	kojarzy?
•	 Czy	mieliście	już	kiedyś	kontakt	z	taką	osobą?
•	 Czym	jest	doradztwo	zawodowe?
•		 Jak	słyszycie	„doradca	zawodowy”,	„doradztwo
	 zawodowe”,	to	z	czym	Wam	się	to	kojarzy?

Ad 2. Podczas moderowania dyskusji nauczyciel zwraca 
uwagę, że doradca zawodowy to też jeden z wielu zawodów, 
które można wykonywać.

3.   Nauczyciel rozsypuje na środku sali kartki z czasownikami 
i prosi uczniów, aby wybrali te, które ich zdaniem powinny 
określać i cechować doradcę zawodowego. Nauczyciel 
w czytelny sposób zapisuje wszystkie wymienione przez 
uczniów czasowniki na flipcharcie. Jeśli jest taka możliwość, 
nauczyciel może przyczepić do flipcharta lub tablicy kartki 
wybrane przez uczniów.

Ad 3. Czasowników może być więcej, nauczyciel może 
dodać jeszcze swoje przykłady. Uczniowie również mogą 
podać propozycje swoich czasowników.
W sytuacji, kiedy nauczyciel napotka opór w pracy grupy, 
może zaproponować „lodołamacz”, np. grę „Zawodowiec”.

4.  Kiedy pomysły na czasowniki się wyczerpią, prowadzący 
prosi uczniów, aby określili hierarchię – czyli powiedzieli, 
co ich zdaniem jest najważniejsze w byciu doradcą 
zawodowym. Nauczyciel na drugim flipcharcie notuje 
czasowniki według wybranej przez uczniów kolejności (od 
najważniejszego).

Ad 4. Klasa może wskazać hierarchię na zasadzie burzy 
mózgów. Nauczyciel może również podzielić klasę na 
4-osobowe grupy. Zadaniem grup byłoby przyznanie 
punktów od 1 do 10 poszczególnym cechom. Następnie 
każda grupa zapisuje swoje wyniki, a suma wyników 
wszystkich grup utworzy rangę. Jednak ten sposób pracy 
wydłuży realizację tej części lekcji. Należy pamiętać, 
aby wszystkie dotychczas zaproponowane zarówno 
przez nauczyciela, jak i uczniów czasowniki pojawiły się  
w wybranej przez uczniów hierarchii.
Może się zdarzyć, że uczniowie będą chcieli umieścić kilka 
czasowników ex aequo na tym samym miejscu – jest to jak 
najbardziej możliwe, należy być otwartym, zadawać pytania 
otwarte i podążać za grupą.
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Ad 5. Nauczyciel powinien zapytać uczniów o te „ważniejsze” 
czasowniki i o te z końca listy. Warto w tym przypadku 
zastosować narzędzie „5 x DLACZEGO”
Przykładowy dialog nauczyciel-uczniowie:

Nauczyciel: Dlaczego	 jest	ważne,	aby	doradca	zawodowy	
słuchał?

Uczniowie: Bo	jak	słucha,	to	nie	ocenia	i	nie	krytykuje,	tylko	
słucha...

N: Dlaczego	to	jest	ważne?
U: Bo	mogę	się	wygadać	komuś,	powiedzieć,	co	mnie	gryzie.
N: Dlaczego	to	jest	takie	istotne?
U: Bo	czasem,	jak	coś	mówię	na	głos	i	druga	osoba	mnie	

słucha	(a	nie	mówi,	co	by	zrobiła	na	moim	miejscu	itd.),	
to	 przychodzi	mi	 do	 głowy	 rozwiązanie	 albo	 w	 ogóle	
sam/a	już	z	tego	pomysłu	rezygnuję.

N: Dlaczego	to	jest	ważne?
U: Bo	to	moja	decyzja!	A	nie	narzucona	przez	kogoś.
N: Dlaczego	to	jest	takie	ważne	dla	Ciebie/Was?
– tu zazwyczaj uczeń się już irytuje :) ale zaczyna czuć 

istotę sprawy – a to jest nasz cel.

Nauczyciel wyjaśnia uczniom, że doradca zawodowy nie 
ma dla nas gotowych rad (nie powinien mieć!), gotowego 
scenariusza dla każdego z osobna. To nie działa jak program 
komputerowy, że podamy swoje dane: imię, nazwisko, wiek, 
wynik testu predyspozycji, średnią ocen z I półrocza, średnią 
ocen z II półrocza, zawód mamy, zawód taty itd. i „wyskoczy” 
nam od razu wynik, w tym przypadku raport z konkretną 
wiedzą, jaka szkoła, jaka klasa, jaki zawód będzie najlepszy 
dla nas.

5. Prowadzący zadaje uczniom pytania otwarte dotyczące 
wybranych przez nich czasowników:

Doradca zawodowy:

•	 Co	powinien?
•	 Co	robi?
•	 Czego	byście	chcieli?	Oczekiwali?
•	 Czego	byście	nie	chcieli?

6. Nauczyciel dzieli klasę na zespoły czteroosobowe. 
Każdy zespół dostaje kartkę z 7 cytatami na temat pracy. 
Zadaniem każdej grupy jest wybranie konkretnego cytatu 
i przedstawienie go na forum w formie kalamburów. 
Zadaniem pozostałych osób jest odgadnięcie, który to 
cytat. Wybrany tekst może być przedstawiany tylko gestami 
(pantomima) lub rysunkami, można też przy pokazywaniu 
używać różnych przedmiotów, rekwizytów. Nie wolno 
natomiast używać słów ani pisać konkretnych wyrazów.

Ad 6. Cytatów, podobnie jak czasowników z poprzedniego 
ćwiczenia, może być więcej – to zależy od decyzji nauczyciela.
Wybór cytatów przez uczniów może się dublować, ale nie 
musi. Nauczyciel może każdej grupie z góry narzucić, który 
cytat będą przedstawiać.
Można również wprowadzić element rywalizacji – która 
grupa odgadnie najwięcej tekstów. Czas na odgadnięcie 
danego tekstu nauczyciel może odmierzać za pomocą 
3-minutowej klepsydry czy dzwoniąc np. dzwoneczkiem.
Jeśli podczas zgadywania pojawią się rozbieżności, co do 
wyboru cytatu, nauczyciel może zaproponować głosowanie 
wśród uczniów, pytając, ile osób głosuje, że to właśnie ten 
cytat.
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Ad 7. W ten sposób wprowadzamy uczniów jakby „tylnymi 
drzwiami” w kwestie samopoznania – ponieważ aby 
świadomie wybrać swoją ścieżkę edukacyjno-zawodową, 
należy najpierw poznać siebie.

7. Nauczyciel po każdym cytacie pyta całą klasy:

•	 O	czym	Waszym	zdaniem	mówi	ten	cytat?
•	 Co	autor	miał	na	myśli?

Ad 8. Nauczyciel prosi uczniów o podanie własnych 
propozycji. Jeśli któraś z liter nie została przez nikogo 
uzupełniona, nauczyciel naprowadza uczniów na możliwą 
odpowiedź.

8. Nauczyciel podsumowuje zajęcia. W tym celu rozdaje 
uczniom kartę „Doradca zawodowy od A do Z”. Zadaniem 
uczniów jest wypełnienie wszystkich liter alfabetu 
słowem/określeniem, które pasuje do zawodu doradcy 
zawodowego.

Ad 9. Nauczyciel będzie miał możliwość przekonać się, 
które z omawianych treści zapadły uczniom w pamięci, 
które były dla nich wyjątkowo ważne i z czego nie zdawali 
sobie sprawy.

9. Nauczyciel rozdaje uczniom „WeryfiKarty zawodowe”. 
Prosi, by uczniowie dokończyli zdanie, które znajduje się na 
otrzymanej karcie.

BIBLIOGRAFIA

1. Fiała U., Nowe trendy w orientacji i doradztwie zawodowym w gimnazjum, eMPi2, Poznań 2009 
2. Kania I., Jak towarzyszyć uczniowi w rozwoju społeczno-zawodowym, Difin, Warszawa 2010 
3. Kukla D., [red], Komunikacja w doradztwie zawodowym, ITE, Radom 2008
4. Wojtasik B., Doradca zawodu Studium teoretyczne z zakresu poradoznawstwa, UW, Wrocław 1993
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Gra Zawodowiec Szkoła podstawowa 
kl. 7-8 Warsztat nr 1

GRA „ZAWODOWIEC”

Gra może być również wykorzystana jako lodołamacz. Do wykorzystania również na kolejnych lekcjach  
z doradztwa zawodowego lub językach obcych podczas nauki zawodów.

Opis gry:

Nauczyciel dzieli klasę na 4 równe zespoły. W każdym zespole ustalana jest kolejność prezentowania. Nauczyciel 
wręcza zestaw kart pierwszemu uczniowi. Zestaw składa się ze 100 kart. Zaczyna pierwszy uczeń w grupie 1. Grupa 
przedstawiającego zgaduje zawód z kartki. Każda grupa ma 1 minutę – w tym czasie próbuje odgadnąć jak najwięcej 
zawodów. Zawody, które zostały odgadnięte, trafiają do zespołu, pozostałe zostają przekazane kolejnej drużynie.
Runda kończy się, gdy wszystkie karty zostały odgadniętych. Po każdej rundzie zliczane są punkty (liczba zawodów, które 
zostały przez daną drużynę odgadnięte).
Następnie komplet wszystkich kart przekazywany jest kolejnej grupie i zaczyna się kolejna runda. Wygrywa ta drużyna, 
która zdobędzie najwięcej punktów (po wszystkich 3 rundach).

Gra składa się z 3 rund rozgrywanych każdorazowo na komplecie tych samych kart:

1. W pierwszej rundzie zadaniem przedstawiającego jest opisanie zawodu słowami.
2. W drugiej rundzie zadaniem przedstawiającego jest pokazanie zawodu, nie można używać słów, można nucić, 

używać zwrotów/wyrazów dźwiękonaśladowczych takich jak: miau, pi pi, pi-bi, bum etc.
3. W trzeciej rundzie zadaniem przedstawiającego jest opisanie danego zawodu TYLKO jednym słowem.

Grę można dowolnie modyfikować w zależności od czasu, jaki chcemy na nią poświęcić. Można z uczniami zagrać tylko 
jedną dowolnie wybraną rundę. Można wykorzystać dowolną liczbę kart (np. 20 zamiast 100). Można wybrać tylko karty 
dostosowane do poziomu zaawansowania grupy – wykorzystać tylko te zawody, które uczniowie znają itd.

Dodatkowy zestaw pustych kart może posłużyć do wpisania wybranych 
przez nauczyciela lub uczniów zawodów.

Grafik

Urzędnik państwowy

Lekarz

Pracownik biurowy
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Grafik Pracownik biurowy

Urzędnik państwowy Lekarz

Specjalista ds. zakupów Specjalista ds. PR

Programista Architekt 
wnętrz

Ekonomista Programista 
baz danych
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Specjalista ds. marketingu Prawnik

Inżynier środowiska Webmaster

Automatyk Specjalista ds. ochrony 
środowiska

Projektant wzornictwa Laborant

Specjalista ds. transportu Tester aplikacji
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Dyrektor ds. 
administracyjnych Dietetyk

Koordynator robót 
budowlanych Spedytor

Specjalista ds. turystyki Pedagog

Specjalista ds. BHP Koordynator sprzedaży

Dyrektor ds. rozwoju Kurator sądowy
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Analityk rynku Key account manager

Specjalista ds. obsługi 
klienta Architekt

Technolog Administrator danych 
osobowych

Dyrektor ds. logistyki Tłumacz

Konstruktor Dyrektor ds. personalnych
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Doradca zawodowy Pełnomocnik ds. jakości

Agent celny Specjalista ds. planowania 
produkcji

Aktor Dyrektor ds. finansowych

Farmaceuta Architekt budownictwa

Adwokat Project Manager
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Księgowy Projektant IT

Specjalista ds. inwestycji Specjalista ds. reklamacji

Copywriter Przedstawiciel handlowy

Doradca finansowy Geodeta

Inżynier budowy Recepcjonista
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Lektor Pracownik socjalny

Administrator Pilot wycieczek

Trener Konsultant ds. wdrożeń

Dziennikarz Product Manager

Agent nieruchomości Architekt krajobrazu
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Handlowiec Projektant konstrukcji 
budowlanych

Przedstawiciel medyczny Specjalista ds. funduszy 
unijnych

Office Manager Notariusz

Programista PLC Kierownik magazynu

Doradca 
techniczno-handlowy

Inżynier ds. wdrażania 
produkcji
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Specjalista ds. windykacji Rzeczoznawca

Dyrektor ds. sprzedaży Kierownik punktu 
sprzedaży

Radca prawny Telemarketer

Kosztorysant Dyrektor ds. marketingu

Specjalista ds. dostaw Specjalista ds. 
pozycjonowania
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Specjalista ds. ofertowania Doradca podatkowy

Dyrektor ds. produkcji Analityk systemów

Kierownik kontraktu Nauczyciel

Specjalista ds. kadr i płac Specjalista ds. rekrutacji

Specjalista ds. logistyki Trener personalny
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Puste karty możesz wykorzystać do wpisania dowolnych, dodatkowych zawodów.
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WeryfiKarty zawodowe Szkoła podstawowa 
kl. 7-8 Warsztat nr 1

WERYFIKARTY

WeryfiKarty służą do codziennej  
pracy z uczniami:

• Umożliwiają przeprowadzenie rundy podsumowującej lekcję.
• Pomagają zamknąć dyskusję w grupach lub w parach.
• Ułatwiają uczniom wyrażanie swoich opinii.
• Angażują uczniów w przebieg lekcji.

Rozdając uczniom po jednej karcie, można w dynamiczny sposób zrobić rundę podsumowującą lekcję, zamknąć dyskusję 
w grupach lub w parach. WeryfiKarty to ciekawy sposób na zachęcenie uczniów do wyrażania swojej opinii czy dzielenia 
się wiedzą zdobytą na lekcji.

Możliwe sposoby wykorzystania zestawu WeryfiKart:

• WeryfiKarty na rozgrzewkę – początek lekcji
 Nauczyciel rozdaje na początku lekcji po jednej karcie (zawierającej zdania, które będą pasować do  tej części lekcji). 

Zadaniem ucznia jest dokończenie zdania za pomocą materiału zapamiętanego na ostatniej lekcji. W ten sposób 
uczniowie mogą również porozmawiać w parach lub grupach – przypominając sobie zagadnienia z poprzednich 
zajęć. WeryfiKarty na początku lekcji pozwolą uruchomić uwagę uczniów po przerwie.

• WeryfiKarty w trakcie lekcji
 Podczas wprowadzania nowego zagadnienia możemy podzielić wykład na krótkie 4-5-minutowe części. Rozdajemy 

uczniom karty na początku przed pierwszym miniwykładem i informujemy, że po 4-5 minutach poprosimy 
o dokończenie zdania, które otrzymali. Po pierwszym miniwykładzie wybieramy 4-5 uczniów, którzy kończą swoje 
zdania z WeryfiKart, następnie rozpoczynamy kolejną 4-5-minutową część wykładu, po niej znowu następuje rundka 
z dokończeniem zdania (kolejnych kilku uczniów). W ten sposób po 3-4 rundach każdy uczeń dokończy zdanie, 
wybierając zapamiętany fragment nowego materiału. Ta metoda pozwoli utrzymać uwagę uczniów – uczeń nigdy 
nie wie, kiedy zostanie poproszony o dokończenie wypowiedzi, a kiedy już będzie jego kolej, będzie musiał odnieść 
się do właśnie wprowadzonego materiału.

• WeryfiKarty na koniec – zakończenie lekcji
 Nauczyciel rozdaje uczniom po jednej karcie na koniec lekcji. Zadaniem ucznia jest dokończenie zdania poprzez przywołanie 

materiału wprowadzonego na lekcji. W ten sposób uczniowie mogą również porozmawiać w parach lub grupach. WeryfiKarty 
wprowadzone na koniec pozwolą zakończyć lekcję i zwrócić uwagę uczniów na najważniejszych treściach.

Dodatkowy zestaw pustych kart może posłużyć do wpisania wybranych przez nauczyciela zdań do dokończenia.
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Puste karty możesz wykorzystać do wpisania dowolnych, dodatkowych zdań.
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Lista czasowników Szkoła podstawowa 
kl. 7-8 Warsztat nr 1

rozmawia doradza

pyta objaśnia

słucha mówi

tłumaczy czyta

pisze pracuje
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zapisuje
zaprasza 

przedstawicieli 
zawodów do szkoły

zna typy szkół zna ofertę rynku pracy

zna zawody wie, jakie będą zawody 
przyszłości

nie ocenia mówi, którą szkołę 
wybrać

daje testy 
do wypełniania uśmiecha się

dużo mówi zadaje pytania
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chodzi z uczniami do 
różnych miejsc pracy

jest dostępny 
dla uczniów w swoim 

gabinecie

prowadzi zajęcia 
w klasie rozmawia z rodzicami

dyskutuje rozmawia z innymi 
nauczycielami o nas

pokazuje filmy 
na zajęciach

pomaga uświadomić 
sobie swoje 

mocne strony

dopytuje 
z zainteresowaniem

wie, czym 
charakteryzują 
się profile klas

wie, jakie są profile 
klas w danym 
typie szkoły

nie krytykuje
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Karta dla ucznia Szkoła podstawowa 
kl. 7-8 Warsztat nr 1

SYLWETKA DORADCY ZAWODOWEGO

Wpisz wszystkie słowa/skojarzenia, które przychodzą Ci na myśl, gdy słyszysz „doradca zawodowy”.
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Karta dla ucznia Szkoła podstawowa 
kl. 7-8 Warsztat nr 1

CYTATY

Wybierz	pracę,	którą	kochasz,	a	nie	będziesz	musiał	pracować	nawet	przez	 jeden	dzień		
w	swoim	życiu.

Konfucjusz

Większość	poszukujących,	którym	nie	udało	się	znaleźć	wymarzonej	pracy,	poniosła	klęskę,	
nie	dlatego,	że	za	mało	wiedzieli	o	rynku	pracy,	ale	dlatego,	że	za	mało	wiedzieli	o	sobie.

Richard N. Bolles

Człowiek,	który	nie	umie	się	uśmiechać,	niech	nie	otwiera	interesu.
Znalezione w Internecie

Jeśli	praca	ci	się	podoba,	to	i	ty	się	jej	podobasz.
Przysłowie azerskie

Lubię	pracę.	Praca	mnie	fascynuje.	Mogę	siedzieć	i	patrzeć	na	nią	godzinami.
Jerome K. Jerome

Właściwie	 nie	 umiem	 już	 robić	 nic	 jak	 tylko	pisać,	 i	 to	 jest	wyjątkowa	praca,	właściwie	
ukochane	hobby,	które	stało	się	pracą.	Najlepsza	z	możliwości.	

Olga Tokarczuk

Wykonuj	swoją	pracę	z	całego	serca,	a	odniesiesz	sukces.	Konkurencja	jest	tak	mała.
Elbert Hubbard
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Karta dla ucznia Szkoła podstawowa 
kl. 7-8 Warsztat nr 1

DORADCA ZAWODOWY OD A DO Z

Dopisz do każdej litery alfabetu słowo/określenie, które pasuje do zawodu doradcy zawodowego. 
Używaj tylko pozytywnych stwierdzeń.

A
B 
C 
D  
E 
F   
G  
H  
I   
J  
K  
L  
Ł   
M   
N  
O   
P  
R  
S  
T   
U   
W  
Z   
Ż 
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