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GDYBYM TO WSZYSTKO WCZEŚNIEJ WIEDZIAŁ/A 

II etap edukacji (klasa V, VI) 

 

Cele kształcenia 

Cele ogólne: 

 planowanie wyboru zawodu, 

 rozbudzanie potrzeby planowania kariery zawodowej. 

Cele szczegółowe: 

uczeń: 

 planuje harmonogram działań związanych z wyborem zawodu, 

 wymienia czynniki wpływające na wybór zawodu, 

 ocenia wybory zawodowe, 

 prezentuje własne opinie i broni ich siłą argumentów. 

Metody kształcenia: ćwiczenia, dyskusja. 

Formy pracy: praca grupowa. 

Czas pracy: 1 godzina dydaktyczna. 

Środki dydaktyczne: list, papier, mazaki. 

 

Przebieg zajęć: 

1. Wprowadzenie  

Nauczyciel dzieli uczniów na grupy 5-6 osobowe i rozdaje list do Zuzi (w załączniku). 

2. Dyskusja w grupach 

Po przeczytaniu listu nauczyciel zadaje pytania do przedyskutowania w grupach: 

1. Co myślicie o wyborze dokonanym przez Kasię? 

2. Co zadecydowało o jej decyzji? 

3. Jak Kasia mogłaby się przygotować do podjęcia decyzji? 

4. Jak wyglądają jej perspektywy na przyszłość? 

5. Co można zaproponować Kasi? 

3. Podsumowanie i wnioski 

Uczniowie wspólnie opracowują harmonogram działań związanych z wyborem zawodu 

i w punktach zapisują na tablicy. Uczniowie prezentują swoje poglądy. Wspólnie 

wyjaśniają rozbieżności. Nauczyciel zachęca uczniów do poszukiwania i zbierania 

informacji zarówno o zawodach, jak i o rynki pracy a przede wszystkim o samym sobie. 



Załącznik nr 1 

 

Kochana Zuziu, 

Nie gniewaj się na mnie, że tak długo do Ciebie nie pisałam, ale od kiedy uczę się 

zawodu mam mało czasu. 

Wyobraź sobie, że od czterech tygodni jestem początkującą urzędniczką podatkową, 

choć przed pięcioma miesiącami nie wiedziałam nawet, że taki zawód istnieje. Ze szkołą 

poszło całkiem nieźle, nie musiałam się o nic martwić, wszystko szło gładko i szybko. Aż do 

wakacji nie wiedziałam, kim chcę być w przyszłości. Mój wymarzony zawód tancerki dawno 

już wybiłam sobie z głowy a pomysł zostania weterynarzem wszyscy uznali za niedorzeczny. 

Moi rodzice może daliby się przekonać, ale znasz przecież mojego dziadka. On wie wszystko 

lepiej i ma wszędzie znajomości. Wystarczył tylko jego jeden telefon i zatrudnił mnie doradca 

podatkowy. Mój dziadek jest jego ważnym klientem.  

Urzędniczka podatkowa to przecież bardzo dobry zawód. Wszyscy tak ocenili. 

Dostosowanie się do oczekiwań było dla mnie dość trudne. Wiesz przecież, że nie umiem 

spokojnie usiedzieć na jednym miejscu. Osiem godzin za biurkiem to dla mnie koszmar. A szef 

jest skrupulatny, jeżeli chodzi o liczby a wiesz, że z matematyki nie byłam orłem.  

Szkoda, w szkole chętnie uczyłam się biologii, lubiłam realizować projekty ekologiczne. 

Tu nic się nie dzieje. Cały dzień klikam cyfry na komputerze a potem wkuwam prowadzenie 

ksiąg podatkowych.  

No i ta szkoła ekonomiczna. Wczoraj dostałam pierwszą jedynkę z gospodarki rynkowej. 

Nic dziwnego to wszystko jest nudne jak „flaki z olejem”. Dopiero teraz zrozumiałam, że 

potrzebny jest mi ruch i ludzie wokół mnie. 

Gdybym to wszystko wiedziała wcześniej. Czasami w drodze do biura boli mnie brzuch. 

Z rodzicami nie chcę o tym rozmawiać. Oni się cieszą, że zdobędę dobry zawód. Ale gdy 

myślę, że będę tak musiała pracować całe życie jestem załamana i nieszczęśliwa. 

Kochana Zuziu, może coś mi poradzisz? 

Napisz do mnie!!! 

Twoja Kasia 

 

 

 


