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Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego 
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w Łomży 

Temat zajęć z zakresu orientacji zawodowej dla uczniów gimnazjum 

„Wybór dalszego kierunku kształcenia” 

 

Cele zajęć: 

- analiza mocnych i słabych stron ucznia; 

- określenie kryteriów wyboru szkoły, w której uczeń chce kontynuować naukę; 

- porównanie oferty szkół pod kątem realizacji własnych celów 

Czas zajęć: 

- 45 min 

Uczestnicy zajęć: 

- uczniowie gimnazjum 

Metody pracy: 

- rozmowa, 

- praca indywidualna 

Materiały: 

- ścieżki kształcenia – załącznik 1 

- karteczki, 

- pisaki 

 

Przebieg zajęć: 

1. Rozpoczęcie zajęć, czynności organizacyjne. 

2. Przedstawienie uczniom celu zajęć. Informacja o tym, czym nauczyciel kierował się sam 

wybierając szkołę średnią. Zaprezentowanie możliwych ścieżek kształcenia (Załącznik 1). 

Podsumowując należy podkreślić, że bez względu na to, jaką ścieżkę wybierzemy, istnieje 

możliwość dalszego kształcenia i podnoszenia własnych kwalifikacji. 

3. Wyznaczenie celu oraz analiza własnych możliwości: 

- intelektualnych – poziom wiedzy i umiejętność korzystania z niej; 

- fizycznych – predyspozycje fizyczne, ograniczenia zdrowotne; 

- psychicznych – motywacja do nauki, odporność na stres itd.; 

- ekonomicznych – środki finansowe; 
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- organizacyjnych – dojazdy do szkoły, sytuacja rodzinna, praktyki zawodowe itp. 

Dokonując analizy zwracamy uwagę uczniów na ich mocne i słabe strony. Pozwala to na szukanie 

odpowiednich rozwiązań, przeciwdziałanie trudnościom. 

4. Zwrócenie uwagi uczniów na wymagania, jakie szkoła stawia przy rekrutacji kandydatów, takie 

jak: 

– liczba punktów za oceny na świadectwie; 

-  wymagania zdrowotne; 

– dodatkowe umiejętności – plastyczne, muzyczne; 

– rozmowa wstępna z przyszłymi kandydatami 

– sprawdzian wiedzy, umiejętności 

Dokładna znajomość wszystkich wymagań pozwoli uczniom uniknąć wielu rozczarowań. 

Wszelkie niezbędne informacje można odnaleźć w informatorach oraz na stronach www. szkół. 

5.Zaproponowanie uczniom, aby na karteczkach spróbowali wypisać wszystkie te informacje, 

które są dla nich bardzo ważne przy wyborze szkoły.  

Następnie na tablicy pogrupujcie wszystkie te informacje i wyciągnijcie wnioski. 
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Załącznik 1 
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