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Nr 
L 

Tematy Metody i formy Terminy 
realizacji 

Osoby realizujące Podmioty 
współpracujące 

      

 POZNAWANIE WŁASNYCH 
ZASOBÓW 

    

1 Ja – to znaczy kto? kalambury;  opis przypadku;  
rozmowa kierowana; 

 wychowawca  

2 Moc jest ze mną – ja też jestem Supermanem  autorefleksja; praca w grupach;  
wizualizacja; rozmowa kierowana. 

 wychowawca  

3 Sprawne ręce mogą więcej, czyli jak zrobić coś 
z niczego 

elementy muzykoterapii; ekspresja 
ruchowa i plastyczna; relaksacja 

 wychowawca  

4 Dzień Kreatywnych Pasjonatów metoda projektu; praca w grupach; 
bank pomysłów; plakat (mapa myśli). 

 wychowawca  

5 Dzień Mistrza ćwiczenia grupowe.  wychowawca  

      

 ŚWIAT ZAWODÓW I RYNEK 
PRACY 
 

    

6 Nie tylko czas leczy rany – grupa zawodów 
medycznych 

ćwiczenie w parach; ćwiczenie 
grupowe; rozmowa kierowana. 

 wychowawca  

7 Cykl: Zawodowy Idol – szablon do 
samodzielnego przygotowania zajęć z cyklu  
 

zabawa dydaktyczna; rozmowa 
kierowana;  gra dydaktyczna;  
dyskusja grupowa. 

 do realizacji w 
ramach różnych 
przedmiotów 

 

8 Cykl: Zawodowy Idol– Czy Picasso też był 
kiedyś dzieckiem?  
 

zabawa dydaktyczna; rozmowa 
kierowana; gra dydaktyczna;  dyskusja 
grupowa. 

 do realizacji w 
ramach plastyki 

 

9 Cykl: Zawodowy Idol– Czy płotki biegają przez 
płotki? 

zabawa dydaktyczna; rozmowa 
kierowana; gra dydaktyczna;  dyskusja 

 do realizacji w 
ramach 

 



grupowa. wychowania 
fizycznego 

10 Kucharz, kelner dwa bratanki, czyli o 
podobieństwie zawodów 

zabawa dydaktyczna; rozmowa 
kierowana; dyskusja grupowa; praca 
w parach. 

 wychowawca  

11 Po co mi ta praca? bank pomysłów; mapa marzeń; praca 
indywidualna; praca w grupach; 
dyskusja. 

 wychowawca  

12 Zdrowy styl życia jako przygotowanie do 
pełnienia ról zawodowych 

giełda pomysłów; dyskusja; praca w 
grupach; film. 

 do realizacji w 
ramach 
przyrody/biologii 

 

13 Wybieram ten zawód, bo… dyskusja moderowana; praca w 
grupach; wywiad. 

 wychowawca  

14 I ty możesz zostać MacGyver’em. wyliczanka; rysunek (alternatywnie); 
dyskusja; praca w grupach. 

 wychowawca  

15 Jak oszczędzić pierwszy milion? Wykreślanka; dyskusja; praca 
indywidualna. 

 wychowawca  

 RYNEK EDUKACYJNY I UCZENIE 
SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE  

    

16 Kiedy zaczynamy się uczyć i kiedy kończymy? burza mózgów; rozmowa kierowana; 
praca indywidualna; praca w małych 
grupach 

 wychowawca  

17 Jak się uczyć szybciej i efektywniej – mój 
indywidualny styl uczenia się 

giełda pomysłów; dyskusja; metoda 
przewodniego tekstu; metoda 
praktyczna; praca indywidualna; 

praca w małych grupach; mapa myśli. 

 wychowawca  

18 Kolorowa podróż po świecie edukacji praca w grupach; wirujące plakaty; 
rysunek; autorefleksja. 

 wychowawca  

19 Umiejętności – od przeszłości do przyszłości fotoekspresja;  rysunek; dyskusja; 
wizualizacja; ćwiczenia: Targowisko, 
Książka; praca indywidualna. 

 wychowawca  

20 Przedmioty, które lubię – jako drogowskazy autorefleksja; praca w grupach;  wychowawca  



zawodowe dyskusja. 

      

 PLANOWANIE WŁASNEGO 
ROZWOJU I PODEJMOWANIE 
DECYZJI EDUKACYJNO-
ZAWODOWYCH 

    

21 Kim chcę zostać w przyszłości dyskusja kierowana; praca w grupach; 
praca indywidualna – autorefleksja; 
plakat. 

 wychowawca  

22 Gotowi? Trzy, dwa, jeden, SMART! zabawa z piłką; dyskusja; praca 
indywidualna. 

 wychowawca  

23 W centrum handlowym mapa myśli; praca indywidualna; 
praca w grupach 

 wychowawca  

  


