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Cześć! Jestem Ania!
Bardzo cieszę się, że chcesz korzystać z moich autorskich pomysłów na wartościowe 

i interaktywne zajęcia z Doradztwa Zawodowego!
W stworzenie tych materiałów włożyłam mnóstwo serca i czasu, więc będę wdzięczna,

jeżeli uszanujesz to i korzystając - podasz autora :)
Jako praktykująca doradczyni zawodowa i ogromna pasjonatka nauki przez zabawę oraz

warsztaty, proszę Cię o jedno:
Wyjdź ze schematów, nie bój się inspirować młodzieży i organizować porywających

zajęć z doradztwa!
To od Ciebie zależy jak zapamiętają te zajęcia.

ANNA PŁOSKA

Przygotuję Cię do pracy w zawodzie doradcy
 Zadbam o to, aby Twój warsztat był praktyczny, a nie tylko teoretyczny
Zainspiruję Cię do przygotowania i poprowadzenia wartościowych zajęć
z doradztwa zawodowego
Podpowiem Ci jak pracować z młodszym i dorosłym klientem.

WWW.CSIPZ.PL

Doradca zawodowy, nauczyciel akademicki,
trener, HRBP, coach, mentor

WWW.ODLOTOWEKURSY.PL

WWW.FACEBOOK.COM/CSIPZ/

Proponowane zajęcia bazują na
rozwijaniu kompetencji
kluczowych wśród uczniów

Proponowane zajęcia można
przeprowadzić również online

https://csipz.pl/
https://odlotowekursy.pl/
https://www.facebook.com/CSIPZ/
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Wyjaśnia zjawiska i trendy zachodzące na współczesnym rynku pracy, z
uwzględnieniem regionalnego i lokalnego rynku pracy;
Wyszukuje i analizuje informacje na temat zawodów oraz charakteryzuje
wybrane zawody, uwzględniając kwalifikacje wyodrębnione w zawodach
oraz możliwości ich uzyskiwania.

pedagogiem, 
trenerem, 
tutorem, 
doradcą zawodowym, 
psychologiem, 
konsultantem (do spraw), 
członkiem (w stowarzyszeniu) itd. 

Współcześnie określenie zawodu jest trudniejsze do sklasyfikowania, niż miało to miejsce 20 lat
temu. Kiedyś nauczycielka, była po prostu nauczycielką. W obecnym trendzie zaznacza się także
pozostałe funkcje zawodowe, które stanowią poszerzenie obowiązków lub wskazanie na dodatkowe
kompetencje bądź kwalifikacje. 
Dzisiaj nauczycielka może być także 

Słowo „zawód” zanika. Wyjaśnij uczniom ten trend zapraszając ich do zabawy „Zawód czy
kompetencja”. Przygotuj propozycję 10 tradycyjnych zawodów. Napisz je na kartce A4. Na mniejszych
kartkach wypisz (jak najwięcej) kompetencji, które stanowią część integralną do danego zawodu.
Podziel uczniów na 2 grupy i poproś aby dopasowali kompetencje do zawodów. W podsumowaniu
porozmawiaj z uczniami wyjaśniając skąd  wynika ten trend.

[Propozycje zawodów wraz z kompetencjami zostaną przedstawione podczas szkolenia]

KLASA VII I VIII

ZAWÓD CZY KOMPETENCJA?

UCZEŃ:

https://csipz.pl/
https://csipz.pl/
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TECHNIKUM
LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

Sporządza bilans własnych zasobów na podstawie dokonanej
autoanalizy („portfolio”)  
Określa własny system wartości, w tym wartości związanych z pracą 
 i etyką zawodową.
Analizuje własne zasoby (zainteresowania, zdolności, uzdolnienia,
kompetencje, predyspozycje zawodowe) w kontekście planowania
ścieżki edukacyjno-zawodowej.

Kanał: dowolny
Tytuł: NAGRODA/WYRÓŻNIENIE/ dla IMIĘ I NAZWISKO ucznia
Nagłówek: WPISZ ZA CO CHCIAŁBYŚ OTRZYMAĆ NAGRODĘ? 

Zajęcia mają na celu poznanie własnych wartości oraz dokonanie autoanalizy w kontekście planów,
marzeń i celów zawodowych. 
Prześlij uczniom link do platformy: https://photofunia.com/pl/effects/breaking-news 
oraz poproś aby załączyli swoje zdjęcie (lub zrobili na potrzeby tego ćwiczenia) oraz wypełnili
formularz wg wskazówek:
    

Wyobraź sobie, że nagłówek w wiadomościach zobaczy cała kraj, w tym Twoja rodzina i nauczyciele.
ZA JAKIE OSIĄGNIĘCIA CHCIAŁBYŚ/CHCIAŁABYŚ aby byli z Ciebie dumni?

Gotową grafikę pobierają i przedstawiają podczas zajęć. Poproś uczniów aby wyjaśnili w
jakim stopniu opisana nagroda jest dla nich ważna oraz jaką mają propozycję (plan, wizję) na
realizację tego osiągnięcia.

[Sprawdź jak wygląda gotowa grafika: https://bit.ly/2FO6xw9]

NAGRODA PREZYDENTA

UCZEŃ:

https://csipz.pl/
https://csipz.pl/
https://photofunia.com/pl/effects/breaking-news
https://bit.ly/2FO6xw9
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WYKREŚLANKA

Charakteryzuje instytucje wspomagające planowanie ścieżki
edukacyjno-zawodowej, w tym instytucje rynku pracy

KLASA VII I VIII
TECHNIKUM

LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

Zaproponuj uczniom aby samodzielnie odkryli wszystkie instytucje wspomagające planowanie ścieżki
edukacyjno-zawodowej i przekaż im do indywidualnej pracy WYKREŚLANKĘ.
Wykreślanka zawiera instytucje oświatowe oraz instytucje rynku pracy również w formie skrótu
nazwy. Zadaniem uczniów jest wykreślenie jak najwięcej instytucji. Następnie uczniowie samodzielnie
(lub z Twoją pomocą) wyjaśniają w jaki sposób te miejsca są dla nich wspierające.
W wykreślance są pourywane instytucje, takie jak:

PUP
BIURO KARIER
DORADCA ZAWODOWY
OHP
PPP
WUP
AGENCJA PRACY

CEP 
URZĄD PRACY
APT
ZDZ
CECH
CKP
CKU

Wykreślanka zawiera także kilka zawodów (MIM, STOLARZ, TYNKARZ, NUREK, KUK) - możesz zapytać
uczniów, czy udało im się także odnaleźć nazwy zawodów oraz czy wiedzą czym zajmują się osoby
wykonujące ten zawód. W razie wątpliwości wyjaśnij. 

[Link do wykreślanki: https://bit.ly/3iESaZR]

UCZEŃ:

https://csipz.pl/
https://csipz.pl/
https://bit.ly/3iESaZR
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Planuje ścieżkę edukacyjno-zawodową, uwzględniając konsekwencje
podjętych wyborów
Przewiduje skutki własnych decyzji

KLASA VII I VIII

WYBÓR SZKOŁY - PRZYPADEK?

Przypadkowy wybór szkoły, oraz
Wybór przypadkowej szkoły. 

Zajęcia mają na celu wskazanie problematyki na 2 często wstępujące zjawiska:

Na kartkach A4 rozrysuj (w formie sketchnotki) najczęstsze czynniki wpływające na wybór szkoły 
w kolejnym etapie kształcenia. Kartki rozłóż na stołach w klasie i poproś aby każdy uczeń wpisał
swoje imię (lub w innych sposób, jeżeli zadanie ma być anonimowe) na kartce z czynnikiem, z którym
w jakiś sposób się identyfikuje. Następnie zbierz wszystkie kartki i w formie dyskusji porozmawiaj 
z uczniami o ich wyborach i skutkach związanych z tymi wyborami. Wspólnie wybierzcie
najrozsądniejsze czynniki wpływające na wybór i planowanie ścieżki edukacyjno - zawodowej.

zalecenia rodziców
opinie dostępne w Internecie
odległość szkoły od miejsca zamieszkania
oferta edukacyjna
wybór najlepszego przyjaciela/przyjaciółki
renoma szkoły

Przykładowe czynniki wpływające na wybór szkoły ucznia:
poziom nauczania
trendy w kierunkach
dostępność stołówki w szkole
zdawalność egzaminów/matury
wybór kolegów i koleżanek z klasy
wskazówki doradcy zawodowego

[Link do przykładowej sketchnotki: https://bit.ly/2FCc0qk]

UCZEŃ:

https://csipz.pl/
https://csipz.pl/
https://bit.ly/2FCc0qk
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Określa znaczenie uczenia się przez całe życie
Określa korzyści wynikające z uczenia się przez całe życie w rozwoju
osobistym i zawodowym
Określa własny system wartości, w tym wartości związanych z pracą i
etyką zawodową.

KLASA VII I VIII
TECHNIKUM

LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

Wyjaśnij czym różnią się te 2 ilustracje,
Wskaż od czego zależy różnica oraz jak powstała,
Która z ilustracji jest ci bliższa i dlaczego?
Co to dla Ciebie oznacza?
W jaki sposób można pracować nad tym co mamy w głowie?
Co się wydarzy, jeżeli nie będziemy dbać o zawartość naszej głowy (myśli, wiedza,
doświadczenie, umiejętności)?
Dlaczego warto nad tym pracować?
Co już dzisiaj możesz zrobić, aby dbać o to co znajduje się w naszej głowie?
Jakie znaczenie ma uczenie się przez całe życie?
Co dzieje się z osobą, która nie dba o poziom swojej wiedzy, doświadczenia itp?

Podczas zajęć zostanie poruszany temat wartości oraz uczenia się przez całe życie.  Proponowanie
ćwiczenie na za zadanie sprowokować uczniów do własnej refleksji. 
Prześlij (lub rozdaj w formie stacjonarnej) uczniom ilustrację. Po zapoznaniu się z grafiką, zaproś
uczniów do otwartej dyskusji, moderując pytaniami:

[Link do ilustracji: https://bit.ly/2Eak153]

CO W GŁOWIE MAM?

UCZEŃ:

https://csipz.pl/
https://csipz.pl/
https://bit.ly/2Eak153
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CO POWINNO ZAWIERAĆ MOJE CV?

Co dla Ciebie oznaczają te ilustracje?
Jak sklasifikowałbyś  obszary w CV które przedstawiają ilustracje?
Które informacje Twoim zdaniem powinny się znaleźć w CV i dlaczego?
W jaki sposób wybrane elementy będą istotne w procesie rekrutacji?
Czy wybrana informacja przekazywana w CV jest potrzebna pracodawcy aby otrzymać pracę?
Jakie informacje Twoim zdaniem nie powinny się znaleźć w CV?
Dlaczego należy unikać tych informacji w CV?
Czy dodałbyś jakąś ilustrację?

Zaproś uczniów do interaktywnej zabawy dot. zawartości CV.
Prześlij uczniom ćwiczenie i poproś aby zaznaczyli te elementy, które ich zdaniem powinny być
opisane w swoim życiorysie.  Następnie omówcie wspólnie pytania:

[Link do ćwiczenia: https://bit.ly/33FjZe3]

KLASA VII I VIII
TECHNIKUM

LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

Sporządza i aktualizuje dokumenty aplikacyjne zgodnie z
wymaganiami pracodawców

UCZEŃ:

https://csipz.pl/
https://csipz.pl/
https://bit.ly/33FjZe3
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Charakteryzuje przebieg procesu zakładania własnej działalności
gospodarczej oraz instytucje wspomagające zakładanie własnej
działalności gospodarczej
Charakteryzuje przebieg procesu zakładania własnej działalności
gospodarczej.

TECHNIKUM
LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

 Wypisz przedmioty, które towarzyszą Ci najczęściej w życiu codziennym, nie ograniczaj się!
Wypisz wszystko co przychodzi Ci do głowy.
Następnie zastanów się, które przedmioty zostały wyprodukowane w Polsce, jeżeli masz
wątpliwość sprawdź w Internecie. 
 Wykreśl przedmioty, które zostały wyprodukowane za granicą i z pozostałych wybierz jedną
ulubioną rzecz.
Poszukaj w Internecie jaka firma wyprodukowała ten przedmiot i znajdź jej numer NIP.
Sprawdź w CEIDG (https://bit.ly/3hFhPAq) kiedy firma została zarejestrowana oraz czy była
zawieszana.
Zwróć uwagę na PKD firmy. Jaki zakres usług znalazłeś? Czy coś Cię zaskoczyło w tym wpisie?
Następnie odpowiedź na pytanie: Czego dowiedziałeś się o producencie lub twórcy Twojego
ulubionego przedmiotu?
W jakim stopniu ten proces poszukiwania informacji o firmie pomógł Ci zrozumieć
funkcjonowanie polskiego biznesu?

Zajęcia są skierowane do uczniów szkół ponadpodstawowych i mają na celu zrozumienie procesu
zakładania działalności gospodarczej.
Poproś uczniów, aby na kartce (lub w edytorze tekstu)  wykonali Twoje polecenia:

1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

POLSKI BIZNES

UCZEŃ:

https://csipz.pl/
https://csipz.pl/
https://bit.ly/3hFhPAq
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Konfrontuje własne zasoby ze zidentyfikowanymi potrzebami i
oczekiwaniami pracodawców oraz wymaganiami rynku pracy;

TECHNIKUM
LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

 Które ogłoszenie jest Twoim zdaniem fikcyjne? 
 Jakie błędy wg Ciebie popełniali pracodawcy?
 Na którą ofertę z pewnością nie zgłosiłbyś swojej kandydatury i dlaczego?
 Na którą ofertę chętnie aplikowałbyś i dlaczego?
 Jakie oczekiwania pracodawcy wymieniali najczęściej? 
 Jakie benefity są dla Ciebie interesujące?
 Jakiej rady udzieliłbyś pracodawcom aby ich ogłoszenie wzbudzało większe zaufanie lub
zainteresowanie? 

Podczas zajęć zostaną przybliżone uczniom trendy na rynku pracy oraz oczekiwania pracodawców.

Wyślij uczniom zbiór prawdziwych ogłoszeń o pracę i poproś aby zapoznali się z każdą z nich.
Następnie poproś uczniów aby odpowiedzieli na pytania:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

[Link do zbioru ogłoszeń: https://bit.ly/3kqDduP]

KOMU WYŚLĘ SWOJE CV?

UCZEŃ:

https://csipz.pl/
https://csipz.pl/
https://bit.ly/3kqDduP
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Określa wpływ stanu zdrowia na wykonywanie zadań zawodowych

TECHNIKUM
LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

 układ elektryczny i hamulcowy,
amortyzatory i zawieszenie,
prawidłowe chłodzenie pojazdu
opony i ciśnienie powietrza
płyny eksploatacyjne

Przeczytaj uczniom poniższą treść:
Każdy odpowiedzialny kierowca przed długą podróżą odpowiednio przygotowuje swój pojazd do trasy.
Kierowca sprawdza:

ponadto kontroluje stan świateł, wycieraczek, żarówek oraz sprawdza wyposażenie auta w trójkąt,
gaśnicę, apteczkę i kamizelkę. Długa podróż nie może odbyć się bez odpowiednich dokumentów takich
jak: prawo jazdy, OC, AC, NNW, Assistance itp.
Przed Tobą natomiast szykuje się dość wyczerpująca podróż edukacyjno - zawodowa. Jak się do niej
przygotujesz? Jak sprawdzisz swój stan zdrowia, aby odpowiedzialnie rozpocząć podróż?

Podziel uczniów na 2 zespoły. Ustalcie cel trasy (np. 4 lata - praca w zawodzie). Poproś aby w każdym
zespole wybrali głównego kierowcę, któremu zrobią przegląd kontroli zdrowia. Spróbujcie kierowcę
odrysować (na podłodze, na dużym brystolu, na chodniku kredą lub na złączonych kartkach) i
narysujcie na nim wszystkie elementy, które wymagają kontroli przed podróżą (np. układ hamulcowy
jako układ odpornościowy, światła jako badanie wzroku itp.) Zapytaj uczniów dlaczego te elementy
wskazali jako istotne i jak warto o nie dbać przed podróżą i w trakcie trasy.

STACJA KONTROLI ZDROWIA

UCZEŃ:

https://csipz.pl/
https://csipz.pl/
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Sporządza i aktualizuje dokumenty aplikacyjne zgodnie z
wymaganiami pracodawców
Konfrontuje własne zasoby ze zidentyfikowanymi potrzebami i
oczekiwaniami pracodawców oraz wymaganiami rynku pracy.

TECHNIKUM
LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

List motywacyjny i CV w formie gigantycznych banerów (o wymiarach 3 x 6 m) przed wejściem
do siedziby EMI Music Poland. Zobaczcie pierwsze 2,5 minuty filmu: https://bit.ly/3cc2vdm ,
uczniom pokaż film w bezpieczny sposób, przez link: https://safeyoutube.net/

Zaproś uczniów do ćwiczenia, podczas którego zastanowicie się wspólnie, jakie są alternatywne
formy przekazania pracodawcom swoich dokumentów aplikacyjnych. Aby pobudzić wyobraźnie i
uruchomić kreatywność - ogranicz możliwość dostarczenia CV tradycyjną  metodą (dostarczone do
siedziby pracodawcy) oraz elektronicznie (mail z plikiem). 
Sprawdź pomysły uczniów! Poproś, aby wymyślili własny sposób na dostarczenie i przygotowanie
życiorysu. Wykreuj sytuację, w której Ty wcielisz się w rolę pracodawcy, a uczeń będzie ubiegającym
się o pracę kandydatem. Wyznacz termin dostarczenia dokumentów aplikacyjnych.
Po ukończonym ćwiczeniu, jako podsumowanie zapytaj uczniów co myślą o tych metodach
aplikowania do pracodawcy, która metoda ich zdaniem jest bardziej odpowiednia: tradycyjna czy
alternatywna? 

Aby zainspirować uczniów opowiedz im historię o nietypowych dokumentach aplikacyjnych z kraju
 i z zagranicy, np.

JAK DOWIE SIĘ O MNIE 
PRACODAWCA?

UCZEŃ:

https://csipz.pl/
https://csipz.pl/
https://bit.ly/3cc2vdm
https://safeyoutube.net/
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Porównuje formy zatrudnienia i możliwości funkcjonowania na rynku
pracy jako pracownik, pracodawca lub osoba prowadząca działalność
gospodarczą w obszarze, w którym się kształci

TECHNIKUM
LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

Pracodawca - 4pkt.
Pracownik - 5pkt.
Przedsiębiorca - 2 pkt.

Zaproś uczniów do ćwiczenia, które pomoże im zrozumieć różnice wynikające z pracy jako
pracodawca, pracownik oraz osoba prowadząca własny biznes. 
Wspólnie wymienicie argumenty, bez określania ich korzystnego lub negatywnego wpływu na wybór
formy zatrudnienia. Następnie poproś aby uczniowie przydzielili punkty (od 0 do 5) przy danym
stwierdzeniu. 
Np. Stała pensja:

Następnie zsumujcie punktację do wszystkich argumentów i wspólnie omówicie wyniki. 
Którą formę zatrudnienia ocenili najwyżej, a którą najniżej? 
Skąd wynikają te zależności?

Link do przykładowego zestawienia czynników: https://bit.ly/2FMhnTO

UCZEŃ:

PRACOWNIK, PRACODAWCA 
CZY PRZEDSIĘBIORCA?

https://csipz.pl/
https://csipz.pl/
https://bit.ly/2FMhnTO
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Określa aspiracje i potrzeby w zakresie własnego rozwoju i możliwe
sposoby ich realizacji.

KLASA VII I VIII

Wyjaśnij uczniom czym są aspiracje i jakie mają korzyści.
Następnie poproś uczniów, aby napisali własne aspiracje, w formie dokonanej.
Aby pobudzić wyobraźnię i zachęcić do działania ku realizacji aspiracji - prześlij uczniom link do
platformy z dyplomami. Poproś, aby na dowolnym szablonie napisali swoje aspiracje (cz.przeszły,
f.dokonana) z datą 25.06.2021 - ostatni dzień roku szkolnego. 
Chętni uczniowie mogą przesłać Ci swój dyplom w pdf.  Porozmawiaj z uczniami pytając ich jakie
mają propozycje na realizacje swoich aspiracji oraz jakie emocje im towarzyszą, na myśl o
opracowaniu celów oraz przebiegu ich realizacji.

[https://eduzabawy.com/generatory/dyplomy-online/]

DYPLOM ASPIRACJI

UCZEŃ:

https://csipz.pl/
https://csipz.pl/
https://eduzabawy.com/generatory/dyplomy-online/
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Wyszukuje i analizuje informacje na temat zawodów oraz
charakteryzuje wybrane zawody, uwzględniając kwalifikacje
wyodrębnione w zawodach oraz możliwości ich uzyskiwania.

Przygotuj ucznia do nabycia umiejętności z zakresu wyszukiwania oraz analizowania informacji na
temat zawodów.
Wyjaśnij czym jest Klasyfikacja zawodów i specjalności, dlaczego zawody posiadają kody oraz gdzie
i w jaki sposób szukać informacji o zawodach.
Zaproponuj uczniom ćwiczenie, które utrwali zdobytą wiedzę. Poproś aby uczniowie wypełnili
tabelki wg instrukcji (edytowalny pdf) lub wypełnili w formie papierowej. Wraz z ćwiczeniem prześlij
pomocny  link do rejestru zawodów.

Klasyfikacja zawodów i specjalności https://bit.ly/35PkIwa
Link do ćwiczenia: https://bit.ly/2ZT5ZfG

ROZKODUJ ZAWÓD

UCZEŃ:

KLASA VII I VIII

https://csipz.pl/
https://csipz.pl/
https://bit.ly/35PkIwa
https://bit.ly/2ZT5ZfG
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Analizuje  i wskazuje możliwości kontynuowania nauki
Korzysta ze źródeł informacji dotyczących dalszego kształcenia i
doskonalenia zawodowego formalnego, pozaformalnego i
nieformalnego
określa korzyści wynikające z uczenia się przez całe życie w rozwoju
osobistym i zawodowym.

TECHNIKUM
LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

Formalne Płatne
Nieformalne Płatne
Formalne Bezpłatne
Nieformalne Bezpłatne

Zaproś uczniów do burzy mózgów.
Podziel uczniów na 2-3 zespoły, każdemu przydziel jeden duży brystol (lub kartkę flipchart) oraz
kolorowe przybory piśmiennicze.
Poproś aby przygotowali wszystkie znane im metody oraz możliwości kontynuowania nauki 
i zdobywania kwalifikacji. Wskaż, aby wszystkie propozycje wynotowali w formie tabelki, która
(strukturą przypomina Macierz Eisenhowera) zawiera ćwiartki, z podziałem na:

Po pracy zespołowej każda grupa prezentuje swoje plakaty z pomysłami.
Omówicie wspólnie te metody, dopytaj po które sięgną w pierwszej kolejności i dlaczego.

BURZA MOŻLIWOŚCI

UCZEŃ:

https://csipz.pl/
https://csipz.pl/


15

WWW.CSIPZ.PL

Ustala swoje cele, zadania i działania w kontekście planowania
ścieżki edukacyjno-zawodowej;

TECHNIKUM
LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

Na początku zajęć zapytaj się uczniów czy wytyczają sobie cele osobiste lub edukacyjn-zawodowe.
Wyjaśnij jaka jest idea pracy nad celami oraz jakie przynosi korzyści.  
Następnie zaproponuj ćwiczenie, które pomoże im zrealizować jeden duży cel, który zostanie
rozłożony na mniejsze. Na każdy jeden mały cel przeznaczamy jeden miesiąc w roku szkolnym.
Postaraj się odpowiednio przygotować uczniów do pracy z celami, np. stosując metodę SMART.
Zaproponuj uczniom rozpisanie celów przy użyciu materiałów od CSIPZ.

[Link do materiałów: https://bit.ly/2RIpIui
 

MÓJ CEL NA 
ROK SZKOLNY 2020/2021

UCZEŃ:

https://csipz.pl/
https://csipz.pl/
https://bit.ly/2RIpIui
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Sporządza bilans własnych zasobów na podstawie dokonanej autoanalizy
(„portfolio”).

TECHNIKUM
LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

gdzie
za pomocą jakich narzędzi
w jaki sposób

Zajęcia rozpocznij pytaniem:
Czy słyszałeś o zawodzie Menager śmierci cyfrowej? Jak myślisz, czym zajmuje się osoba pracująca
na tym stanowisku? 
Wyobraź sobie, że któregoś dnia zapragniesz usunąć z Internetu wszystkie informacje na swój temat
(to działanie, które staje się coraz popularniejsze, i nie dotyczy wyłącznie śmierci człowieka). 
Zanim zatrudnisz menagera śmierci cyfrowej, wcielisz się w rolę tropiciela swojego cyfrowego śladu.
Zastanów się:

można o Tobie wyszukać informacje w sieci. Wypisz wszystkie znane Ci metody poszukiwania
Twojego cyfrowego śladu (np. IP, cookies, adres mailowy, konto w Google, social media itp.)
Wszystkie metody zsumujcie i przeanalizujcie. Następnie zastanówcie się czy Menager śmierci
cyfrowej będzie miał dużo pracy oraz co to dzisiaj oznacza.

MOJE CYFROWE ŚLADY

UCZEŃ:

https://csipz.pl/
https://csipz.pl/

