
DORADZTWO   ZAWODOWE   DLA  UCZNIÓW  ODDZIAŁÓW  7

Kolejne nasze spotkanie rozpocznijmy od przypomnienia :

JAK  OBECNIE WYGLĄDA  SYSTEM   EDUKACJI W POLSCE

CZYM RÓŻNIĄ SIĘ TE SZKOŁY? 

Poniżej zostały przedstawione  kompleksowe informacje dotyczące wybranego typu szkoły:
 • Ile czasu trwa nauka? 
• Jakie egzaminy trzeba zdać, aby ukończyć tę szkołę? 
• Jakie są przedmioty szkolne? 
• Czy i ile rozszerzeń przedmiotów można wybrać? 
• Jak może wyglądać dalsza ścieżka edukacyjno-zawodowa po ukończeniu tej szkoły? 
• Jakie są przykładowe profile/zawody? 



KKZ – to  Kwalifikacyjne  Kursy  Zawodowe

ŚCIEŻKA DO ZAWODU

 Aby połączyć zdobytą właśnie wiedzę o szkołach ponadpodstawowych z rynkiem pracy, zastanawiajcie się, jaką
szkołę ponadpodstawową należy/można ukończyć, aby wykonywać wybrany zawód. Pamiętajcie, że 
Przykładowa ścieżka edukacyjna podana poniżej to tylko jedna z kilku dróg dojścia do danej profesji (zwykle 
najkrótsza lub najbardziej popularna). • Jak myślicie, jaka inna ścieżka może prowadzić do tego zawodu? • Czy 
aby zdobyć dany zawód należy ukończyć specjalistyczną szkołę/ kursy/studia wyższe, czy też można wyuczyć 
się tego zawodu we własnym zakresie? • Czy istnieją zawody, które można wykonywać tylko po szkole 
branżowej, tylko po technikum lub tylko po liceum?

Np. aby zostać nauczycielem można ukończyć liceum ogólnokształcące, a po zdanej maturze pójść na studia 
jednolite lub licencjackie i studia magisterskie. Ale czy można po ukończeniu technikum zostać nauczycielem?
Oczywiście po ukończeniu technikum i zdaniu matury pójść na studia jednolite lub licencjackie i studia 
magisterskie. Należy zwrócić tu uwagę, że kształcenie nieco nam się wydłuża.



JAK WYBRAĆ SZKOŁĘ?

DECYDUJEMY O NASZEJ PRZYSZŁOŚCI Z

 W jakiej szkole planujecie kontynuować naukę – w liceum, w technikum czy w szkole branżowej? 
Kto z Was jest pewien swojego wyboru, a kto się jeszcze waha? 
Czy podjęcie decyzji o wyborze szkoły jest łatwe czy trudne? Dlaczego? 

MOJE WYBORY OCZAMI MARZYCIELA, KRYTYKA I REALISTY 

Czy znacie  Walta Disneya? Jest on twórcą ciekawego podejścia, w którym możemy spojrzeć na ten sam 
problem z trzech różnych perspektyw. 

Ćwiczenie, które proponuję, jest modyfikacją oryginalnej wersji i ma za zadanie pomóc Wam odpowiedzieć na 
nurtujące pytanie: Co by było, gdybym wybrał tę szkołę/klasę?

• Czy patrzenie na wybór szkoły/profilu klasy/zawodu z różnych perspektyw może Wam pomóc w podjęciu 
decyzji? 

KLUCZ  WYBORU  SZKOŁY  TRZY  PERSPEKTYWY  JAK  ZA PLANOWAĆ  SWOJĄ  ŚCIEŻKĘ 

// JAK WYBRAĆ SZKOŁĘ? // 

 INSTRUKCJA: 

1. W polach Wybór 1, Wybór 2, Wybór 3 zapisz typy szkół lub profile klas, które rozważasz, (np.: Wybór 1 – 
liceum; Wybór 2 – technikum, Wybór 3 – szkoła branżowa; 
Wybór 1 – profil mat.-fiz., Wybór 2 - profil mat.-inf., Wybór 3 – technik programista) 
2. W polu MARZYCIEL napisz, co najlepszego może się wydarzyć, gdy będziesz uczęszczać do tych szkół lub 
klas. 
3. W polu KRYTYK napisz, co najgorszego może się wydarzyć, gdy będziesz uczęszczać do tych szkół lub klas.

4. W polu REALISTA napisz, co może się przydarzyć w najbardziej neutralnym scenariuszu. 
5. Obok zapisz swoją ocenę, w jakim stopniu satysfakcjonująca byłaby dla ciebie opisana wersja wydarzeń w 
skali od 1 do 10 
(1 – brak satysfakcji; 10 – pełna satysfakcja), np. Wybór 1 – Marzyciel – 9, Wybór 2 – Krytyk – 2).
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KOŁO WYBORU SZKOŁY 

INSTRUKCJA: 
1. Zastanów się, co jest lub będzie dla Ciebie istotne przy wyborze szkoły.
    Spróbuj zapisać własne kryteria (np. bliskość od domu, sympatyczni nauczyciele, wysoka zdawalność
     matury, możliwość wyjazdów zagranicznych). Sześć wybranych przez Ciebie kryteriów zapisz  poniżej 
     w wykropkowanych miejscach przy kole. 
2. W skali od 1 do 10 określ, w jakim stopniu każde z kryteriów jest dla Ciebie istotne
    (1 – nie jest ważne; 10 – jest bardzo ważne). 
    Zaznacz kropką odpowiednie miejsce na każdej osi i połącz kropki, tak aby uzyskać wizualną mapę Twoich
    preferencji. 
3. W tabeli, którą znajdziesz na kolejnej stronie, zapisz wybrane kryteria w kolejnych wierszach, od najwyżej
     do najniżej punktowanego. 
4. W polu Wybór 1, Wybór 2, Wybór 3 zapisz trzy typy szkół lub profile klas, które bierzesz pod uwagę 
     w dalszej edukacji. 
5. Zastanów się, w jaki sposób możesz sprawdzić wybrane szkoły/klasy pod kątem ważnych dla Ciebie
    kryteriów, a następnie oceń i wpisz do tabeli, w jakim stopniu Twoje oczekiwania mogą być spełnione, 
    w skali od 1 do 10 (1 – nie spełnia oczekiwań; 10 – spełnia w całości), 
    np. Wybór 1 – bliskość od domu – 9, Wybór 2 – atmosfera w szkole – 6.
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               KOŁO WYBORU SZKOŁY

KRYTERIUM WYBÓR 1

……………..…………...

WYBÓR 2

……………..…………...

WYBÓR 3

……………..…………...

……………..…………...

……………..…………...

……………..…………...

……………..…………...

……………..…………...

……………..…………...

Bibliografia:
Mapa Karier -„Szkoła praca przyszłość – scenariusze  zajęć z zakresu  doradztwa zawodowego dla klasy VII i VIII szkoły 
podstawowej”- s. 42 – 52

Anna Winecka


