
Klasa II h – przedmiot DORADZTWO ZAWODOWE – 05.06.2020 

 
Proszę o zapoznanie się z poniższym materiałem z zakresu doradztwa zawodowego, a następnie 

przysłanie na mój mail: iwafijolek@gmail.com potwierdzenia następującej treści: 
ZAPOZNAŁEM SIĘ Z LEKCJĄ DORADZTWA ZAWODOWEGO Z DNIA 05.06.2020. 

W tytule maila należy wpisać: 05.06.20_Nazwisko i imię_II h 

 

Temat I: MOJA PRZYSZŁOŚĆ ZAWODOWA 

1. Możliwości rozwoju po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia (BS I) 
a) Branżowa szkoła II stopnia (BS II) 
b) Kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ) 
c) Liceum dla dorosłych 
d) Podjęcie pracy zawodowej 
e) Założenie własnej firmy 
f) Kontynuacja nauki na studiach wyższych (po uzyskaniu świadectwa dojrzałości) 
2. System kształcenia w Polsce. 

 
Schemat pokazuje możliwe drogi kształcenia przez całe życie. 

Poniższy schemat obowiązuje absolwentów gimnazjum od 1 września 2017 r., 1 września 2018 r.,  
1 września 2019 r. 
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3. Ćwiczenie Wyznaczanie celów metodą SMART   

Wypełnij przedstawioną poniżej tabelę, samodzielnie zaplanuj swoją przyszłość zawodową, 
rozpisując ważne dla siebie cele – z zastosowaniem metody SMART (ang. simple, measurable, 
achievable, relevant, timely defined – szczegółowy, mierzalny, ambitny, realistyczny, terminowy),  
a także wyznacz kolejne etapy w procesie dążenia do ich realizacji. 

 
Cel: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Data rozpoczęcia realizacji celu ……………………………….... 

Data zakończenia realizacji celu ………………………………… 

Czas potrzebny na realizację celu ………………………………. 

 
Cecha celu Pytanie Odpowiedź 

S 

Szczegółowy 

Co konkretnie chcesz 
osiągnąć? 
 
 
 
 

 

M 

Mierzalny 

Po czym poznasz, 
że osiągnąłeś cel? 
 
 
 
 

 

A 

Ambitny 

Jak dużo energii możesz 
włożyć w realizację tego 
celu? (skala 1–10) 

 

Jak ważne jest 
osiągnięcie tego celu? 
(skala 1–10) 

 

R 

Realistyczny 

Czy jest to cel, który 
możesz osiągnąć? 

 

Czy osiągnięcie tego 
celu zależy od innych? 
Jak możesz go 
sformułować, aby 
zależał tylko od ciebie? 

 

T 

Terminowy 

Do kiedy chcesz 
osiągnąć  
ten cel? 

 

Kiedy zaczniesz 
realizację? 

 

 



 
Cel rozpisany w czasie: 
 
I etap  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
II etap  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
III etap  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
IV etap  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
………………..……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Temat II:   CO WPŁYWA NA KARIERĘ ZAWODOWĄ? 

1. Ćwiczenie Co wpływa na karierę zawodową – check-lista 

Czy zastanawiałeś się, co ma wpływ na karierę zawodową? 
Dominującą rolę w  jej kształtowaniu odgrywa  na pewno wewnętrzna motywacja. 
Na rozwój kariery zawodowej wpływa szereg czynników. Zamieszczona poniżej lista wyszczególnia je. 
Zastanów się i wybierz te, które wydają Ci się najważniejsze.  
 

 pracowitość 

 wytrwałość 

 wiedza specjalistyczna 

 wykształcenie 

 mobilność 

 elastyczność 

 dyspozycyjność 

 doświadczenie zawodowe 

 intuicja rynkowa 

 wyobraźnia 

 kreatywność 

 pomysłowość 

 nowatorskie pomysły 

 nastawienie na rozwój 

 samodzielna praca 

 wsparcie rodziny 

 zaangażowanie 

 pasja 

 kapitał finansowy 



 kontakty zagraniczne 

 znajomość języków obcych 

 wszechstronność  

 umiejętność przekładania teorii na praktykę 

 jasno określone cele 

 wiara w siebie 

 wizja 

 uczenie się na błędach innych osób 

 uczenie się na własnych błędach 

 indywidualizm 

 niezależność 

 umiejętność współpracy 

 umiejętności menadżerskie 

 umiejętność odejścia od schematów 

 odporność na ocenę innych 

 odporność na niepowodzenia 

 umiejętność przekuwania porażek na sukcesy 

 konsekwencja w działaniu 

 umiejętność nawiązywania kontaktów 

 umiejętność podtrzymywania kontaktów 

 umiejętność rozdzielania zadań 

 znajomość rynku pracy 

 znajomość branży, środowiska 

 odpowiednie studia 

 ukończenie odpowiedniej uczelni 

 zdobycie odpowiednich uprawnień 

 ciągłe samodoskonalenie się 

 
To wszystko w tym roku szkolnym. Nie ma PRACY DOMOWEJ. 
Następne lekcje z doradztwa zawodowego będą odbywać się w klasie III. 
Przypominam również, żeby 
 

 
Po zapoznaniu się z powyższym materiałem z zakresu doradztwa zawodowego przysłać na mój mail: 

iwafijolek@gmail.com potwierdzenie następującej treści: 
ZAPOZNAŁEM SIĘ Z LEKCJĄ DORADZTWA ZAWODOWEGO Z DNIA 05.06.2020. 

W tytule maila należy wpisać: 05.06.20_Nazwisko i imię_II h 
 

 
Pozdrawiam serdecznie. 

Iwona Fijołek, 05.06.2020 
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