
 
Treści programowe (do wyboru) w ramach WSDZ  

w gimnazjum 
 
 

Moduł I.  Uczeń poznaje różne zawody. Klasa I 
 

1) Lekcje wychowawcze (zawodoznawcze): 
 Praca w życiu człowieka, a wybór zawodu, 
 Co to znaczy dobrze i źle wybrany zawód?(poznawanie kryteriów 

właściwego wyboru zawodu), 
 Poznajemy zawody przyszłości, 
 Świat zwodów, 
 Moje spotkania zawodowe,           zajęcia aktywizujące 
 Wycieczka zawodoznawcza, 
 Moje plany edukacyjno-zawodowe, 
 Klasyfikacja zawodów i specjalności, 
 Człowiek i okresy jego życia (zawody np.: położna, lekarz pedagog), 

człowiek i jego potrzeby (zawody np.: psycholog, pielęgniarka, 
pracownik socjalny), 

 Rola i funkcje rodziny (zawody członków rodziny ucznia), 
 Życie szkoły(zawody np.: nauczyciel, bibliotekarz, pracownik obsługi 

i administracji), 
 Społeczeństwo i jego funkcjonowanie (zawody np.: prawnik, filozof, 

politolog), 
 Samorząd terytorialny (zawody np.; sekretarka, księgowy, ekonomista). 

 
2) Lekcje techniki: 

 Zasady sporządzania rysunku technicznego (zawody: ślusarz, 
mechanik, murarz, projektant odzieży), 

 Poznajemy działanie odbiornika radiowego ( zawody: elektronik, 
elektryk, elektromonter), 

 Operacje technologiczne obróbki metalu (zawody: tokarz, blacharz, 
frezer), 
 

3) Lekcje informatyki: 
 Algorytmy wokół nas (zawody: informatyk, programista, operator), 
 Budowa wewnętrzna komputera (zawody: elektronik, operator sieci), 
 Sposoby komunikacji użytkownika z komputerem (zawody: grafik 

komputerowy, architekt, kompozytor). 
 
Moduł II. Uczeń poznaje siebie. Klasa II. 
 

1) Lekcje wychowawcze (zawodoznawcze): 
 Rola osobowości w wyborze właściwego zawodu, 
 Moje wartości i cele życiowe (określenie wizji rozwoju osobistego), 
 Jak podejmować decyzję?, 
 Moje plany szkolno-zawodowe (ankieta dla uczniów), 
 Ja w roli…………… (poznaję siebie w wybranym zawodzie), 
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 Poznajemy swoje uzdolnienia, 
 Poznajemy swoje zainteresowania,        zajęcia aktywizujące 
 Moja samoocena 

 
2) Lekcje WOS-u: 

 Rola i zadania władzy państwowej w Polsce (cechy polityka, moje 
mocne i słabe strony), 

 Działalność gospodarcza człowieka (odkrywanie aktywnych i twórczych 
postaw do pracy i nauki), 

 Gospodarka rynkowa (stała aktywność zawodowa), 
 Przedsiębiorstwo-podmiot gospodarki tynkowej (przykłady ścieżek 

awansu pracowników, wymagane zdolności i umiejętności konieczne 
do rozpoczęcia działalności gospodarczej), 
 

3) Lekcje techniki: 
 Przyrządy pomiarowe ( dokładność i spostrzegawczość w działaniu), 
 Projekt szablonu literowego (widzenie przestrzenne, estetyka, 

sprawności manualne), 
 Funkcje podstawowych urządzeń wieży muzycznej (percepcja 

słuchowa, zdolności muzyczne), 
 

4) Lekcje informatyki: 
 Organizacja pracy i przepisy bhp (motywacja do pracy przy 

komputerze), 
 Edytory graficzne (zdolności plastyczne, wyobraźnia), 
 Tworzenie witryny WWW (rozwijanie wyobraźni twórczej), 
 Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym (koncentracja uwagi, zdolności 

matematyczne, rozwiązywanie problemów), 
 Tworzenie baz danych (zdolności organizacyjne, umiejętność tworzenia 

struktur informatycznych). 
 
Moduł III. Kim będę? Klasa III. 
 

1) Lekcje wychowawcze (zawodoznawcze): 
 Oferta edukacyjna dla gimnazjalisty, 
 Mój rozwój zawodowy, 
 Poznajemy programy rynku pracy (rola UP, pośrednictwo pracy, kursy 

i szkolenia itp0, 
 Edukacja-zawód –praca (droga od edukacji do pracy dla określonego 

zawodu), 
 Świat pracy (aktywność, kreatywność w kraju za granica), 
 Moje zamierzenia edukacyjno-zawodowe, 
 Mój wybór-moja przyszłość,                               zajęcia aktywizujące 
 Aktywność na rynku pracy, 

 
2) Lekcje WOS-u: 

 Udział obywateli w życiu publicznym (znaczenie umiejętności w życiu), 
 Przekształcenia ustroju gospodarczego w Polsce po 1989 roku (zmiany 

w szkolnictwie ponadgimnazjalnymi), 
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 Pojęcie i funkcjonowanie giełdy w gospodarce rynkowej (giełda 
edukacji, giełda pracy), 

 Lokalny i krajowy rynek pracy (list motywacyjny CV), 
 mobilność zawodowa jako zjawisko cywilazycyjne, 
 samodzielna działalność gospodarcza (jak zostać przedsiębiorcą?), 
 rola i zadania Polski w Unii Europejskiej (polityka edukacyjna), 
 system poradnictwa zawodowego, 

 
3) Lekcje techniki: 

 poznajemy działanie urządzeń elektrycznych i elektronicznych (profile 
kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych), 

 określanie właściwości materiałów konstrukcyjnych wykorzystywanych 
w technice (profile kształcenia w LP i T), 

 poznajemy urządzenia techniczne (wycieczka). 
 

4) Lekcje informatyki: 
 Poznawanie stron WWW szkół ponadgimnazjalnych, 
 Symulacja zjawisk fizyko-chemicznych – programy multimedialne 

(programy nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych), 
 Praca z programem edukacyjnym (przygotowanie się do egzaminu 

gimnazjalnego), 
 Poszukiwanie informacji (oferty pracy i nauki), 
 Opracowanie własnego multimedialnego dokumentu (mój plan kariery 

edukacyjno-zawodowej) 
 
Uwaga: 
Informacje pochodzą z materiałów kursu „Wewnątrzszkolny system doradztwa 
zawodowego w gimnazjum” – prowadzonego przez p. B. Żerkowskiego konsultanta 
ds. oświaty Studia Edukacyjnego EKO-TUR bis. 
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