
„Wypożycz swój zawód” - scenariusz zajęć 

 

Adresat: uczniowie klas 2 i 3 szkół licealnych. 

 

Miejsce: biblioteka, sala lekcyjna, aula, hol. 

 

Czas trwania zajęć: 2 godziny. 

 

Główny CEL warsztatu:  

 ukierunkowanie zainteresowań młodzieży w planowaniu swojej 

przyszłości, 

 zapoznanie uczniów np. z „modnymi” i rzadkimi zawodami. 

 

Cele szczegółowe warsztatu: 

 uczeń potrafi określić swoje predyspozycje i zainteresowania, 

 uczeń potrafi nazwać mocne i słabe strony, 

 uczeń wie, gdzie znaleźć materiały pomocne w wyborze kierunku 

kształcenia lub przyszłego zawodu. 

 

Metody:  

 mini wykład z doradcą zawodowym,  

 rozmowa kierowana. 

 

Materiały: szary papier i markery. 

 

Narzędzia: program graficzny canva.com, https://mapakarier.org/ oraz 

https://wybierz-zawod.eu/ pomocne przy przygotowaniu infografiki lub 

ulotki, aplikacja https://kahoot.com/ do tworzenia quizów. 

 

 

 

 



Schemat warsztatów: 

Na spotkanie należy zaprosić doradcę zawodowego oraz przedstawicieli 

innych różnych zawodów, np. specjalistę ds. marketingu, animatora kultury, 

leśnika, fotografa, trenera fitness, dziennikarza, prawnika itd.  

Jeżeli nie mamy możliwości zaproszenia doradcę można wyświetlić uczniom 

filmik o zawodach przyszłości udostępniony na YouTube, np.: 

https://www.youtube.com/watch?v=4n-LqLEagSQ 

Przygotowanie czytelni i holu – ustawienie stanowisk do indywidualnych 

rozmów (liczba stanowisk zależna jest od liczby zaproszonych gości oraz 

uczestników). 

 

1. WSTĘP – (10 minut) 

PRZEBIEG: 

- powitanie zaproszonych gości, 

- przedstawienie uczniom przedstawicieli zaproszonych zawodów, 

- przedstawienie tematu spotkania i jego przebiegu. 

 

2. ROZWINIĘCIE – (100 minut) 

PRZEBIEG: 

- mini wykład: „Zawody przyszłości – co o nich wiemy” wygłoszony przez 

doradcę zawodowego, 

- przyporządkowanie zawodów do stanowisk,  

- podział uczniów na grupy trzy, lub czteroosobowe,  

- wyjaśnienie reguł, 

- przebieg zajęć – uczniowie w przydzielonych grupach rozmawiają 

z przedstawicielem danego zawodu przez 15 min, podczas rozmowy 

dowiadują się: na czym polega specyfika zawodu,  jak wygląda dana praca na 

co dzień, jakie trzeba mieć umiejętności, cechy charakteru, jakie wymagane 

jest wykształcenie, jakie są plusy i minusy tej pracy. Uczniowie mogą 

zadawać „zawodom” swoje pytania.  

Po upływie 15 min. prowadzący zajęcia informuje o zmianie i przejściu do 

kolejnego gościa. 

 



3. ZAKOŃCZENIE – (10 minut) 

PRZEBIEG: 

- kilkuzdaniowe podsumowanie, 

- młodzież rozwiązuje krótki quiz przygotowany w aplikacji kahoot!: 

https://tiny.pl/r456l „Czy znasz te zawody”, a także otrzymuje infografikę, 

- ewaluacja – młodzież wypisuje plusy i minusy spotkania na szarym 

papierze zawieszonym na ścianach biblioteki, 

- podziękowanie za wspólnie spędzony czas. 
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