
Lekcja  z dnia 7.05.2020 r.:  Szkoły zawodowe szkołami pozytywnego wyboru. 

Cel   : Analizowanie ofert szkolnictwa ponadpodstawowego i wyższego pod kątem 

możliwości dalszego kształcenia przy wykorzystaniu dostępnych źródeł informacji. 

 

Legenda:  

(* S) – sprawdź w słowniczku pod  dana lekcją  

Kolorem zielonym- są zaznaczone wypowiedzi lektora (nauczyciela). 

Kolorem  granatowym- są zaznaczone treści do przyswojenia( dla ucznia). 

Kolorem pomarańczowym – są zaznaczone treści dla zainteresowanych. 

Kolorem czerwonym – są przedstawione przykładowe pytania, które mogą pojawić się na 

teście ewaluacyjnym (podczas ostatniej lekcji). 

=================================================================== 

Na dzisiejszym spotkaniu powiemy sobie o: 
• zaletach kształcenia zawodowego; 
• porównamy i ocenimy możliwości edukacji na poziomie ponadpodstawowym; 
• zaprezentujemy możliwe korzyści wynikające z kontynuowania nauki w różnych typach 
szkół ponadpodstawowych. ( ze szczególnym zwróceniem uwagi na kształcenie zawodowe). 
 
                      

1. Zawody wokół nas.. 
 

a. Zastanówmy się teraz:  Jakie są Wam znane zawody w waszym otoczeniu? 
b. Możecie zapytać swoich rodziców czy znajomych, którzy już podjęli pracę zawodową. 
c. Możecie się również zastanowić i dać odpowiedź na pytanie- z czyich usług ludzie 

najczęściej korzystają? 
 
Rozwińmy naszą refleksje na ten temat oglądając  poniższe filmy  pokazujące wartość              
i znaczenie kształcenia zawodowego:  

 

Film 1. Szkoła zawodowa to szkoła niezawodna:  

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=BHUYtq-eJ7Q  (czas trwania 9 min 49s.) 

lub 

Filmy o zawodach znajdziesz również na: https://doradztwo.ore.edu.pl/filmy-o-zawodach/ 

W dzisiejszym świecie dynamicznie zmieniającego się rynku pracy  obserwuje się 
intensywną emigrację fachowców i „wyginięcie” niektórych zawodów w Polsce wolnych 
miejsc pracy dla absolwentów szkół zawodowych bywa nawet dziesięciokrotnie więcej niż 
kandydatów. 
Brakuje fachowców z wielu dziedzin. W urzędach pracy pojawia się wiele ofert dla 
wykwalifikowanych pracowników.  

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=BHUYtq-eJ7Q
https://doradztwo.ore.edu.pl/filmy-o-zawodach/


 

ZAŁĄCZNIK 1 
Barometr zawodów 2020  
 
Zobacz Barometr zawodów 2020 – który pokazuje w jakich zawodach można obecnie 
znaleźć pracę tj. jakie zawody są poszukiwane  (deficytowe) na rynku pracy? 
 
- Barometr zawodów 2020 – powiat tarnowski i miasto Tarnów 
 
https://barometrzawodow.pl/userfiles/Barometr/2020/malopolskie/BAROMETR_ZAWODOW_wojew
odztwo_malopolskie_2020_tarnowski.pdf 
 

- Barometr zawodów 2020 – województwo małopolskie. 

https://barometrzawodow.pl/userfiles/Barometr/2020/malopolskie/BAROMETR_ZAWODOW_wojew
odztwo_malopolskie_2020_wojewodztwo.pdf 
 

Warto zatem pomyśleć o wyborze szkoły, w której najszybciej można uzyskać 
wykształcenie ogólne i kwalifikacje zawodowe lub zdobyć zawód, ucząc się rzemiosła 
u mistrza.  
To branżowa szkoła I i II stopnia oraz technikum mogą być szkołami pozytywnego 
wyboru i szansą na satysfakcjonującą karierę oraz realizację własnych marzeń. 
 
 

2.  Porównujemy różne typy szkół.  
 
Ćwiczenie dla chętnych: 
Dokonaj teraz  porównania możliwości i korzyści, które oferują szkoły 
ponadpodstawowe tj. : ( Zał. nr 2 w oparciu o dane w Zał. nr 3) otocz kołem właściwe 
(wybrane) pola (strzałka w górę TAK, strzałka w dół NIE). Zestawienie pozwala omówić 
różnice między ponadpodstawowymi szkołami zawodowymi a szkołą ogólnokształcącą. 
 

ZAŁĄCZNIK 2 
Porównanie – szkoły zawodowe a liceum ogólnokształcące. 

W oparciu o informacje zawarte w Załączniku 3 otocz kołem właściwe (wybrane) pola.  
 
strzałka w górę TAK     strzałka w dół NIE  
 

KRYTERIA 

 

branżowa 
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branżowa 

szkoła 
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https://barometrzawodow.pl/userfiles/Barometr/2020/malopolskie/BAROMETR_ZAWODOW_wojewodztwo_malopolskie_2020_tarnowski.pdf
https://barometrzawodow.pl/userfiles/Barometr/2020/malopolskie/BAROMETR_ZAWODOW_wojewodztwo_malopolskie_2020_tarnowski.pdf
https://barometrzawodow.pl/userfiles/Barometr/2020/malopolskie/BAROMETR_ZAWODOW_wojewodztwo_malopolskie_2020_wojewodztwo.pdf
https://barometrzawodow.pl/userfiles/Barometr/2020/malopolskie/BAROMETR_ZAWODOW_wojewodztwo_malopolskie_2020_wojewodztwo.pdf
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ZAŁĄCZNIK 3 
Informacje o szkołach ponadpodstawowych – porównanie 
Kolorem  granatowym- są zaznaczone treści do przyswojenia( dla ucznia). 

 liceum 

ogólnokształcące 
technikum branżowa szkoła I 

stopnia 

Lata nauki  4 5 3 

Możliwość uzyskania 

świadectwa 

dojrzałości po zdaniu 

egzaminu maturalnego 

TAK TAK NIE 

(możliwość 

kontynuowania 

kształcenia w szkołach 

przygotowujących 

do zdawania egzaminu 

maturalnego, tj. w 

branżowej 

szkole II stopnia, w 

liceum 

ogólnokształcącym 

dla dorosłych) 



Możliwość wyboru 

zawodu 

(z oferty zawodów 

zawartych w (*S) 
klasyfikacji zawodów 

szkolnictwa 

zawodowego) 

NIE TAK TAK 

Nabywanie (*S) 
kompetencji 

zawodowych 

 

– w ramach wolontariatu 

 

 

– w formie praktyk 

zawodowych, 

– w ramach wolontariatu 

 

– w formie praktycznej 

nauki zawodu 

– w ramach wolontariatu 

Nauka przedmiotów 

zawodowych 
NIE 

 

TAK 

 

TAK 

Nauka przedmiotów 

ogólnych 

w formie rozszerzonej 

 

 

TAK 

nauka 2 do 3 

przedmiotów 

w klasach I – IV 

 

TAK 

nauka 2 przedmiotów 

w klasach I – V 

 

 

NIE 

 

Możliwość uzyskania  

(*S)kwalifikacji 

zawodowych 

NIE 

(możliwość zdobycia 

kwalifikacji 

zawodowych w dalszej 

edukacji: 

w szkołach policealnych, 

na 

kwalifikacyjnych kursach 

zawodowych, 

na studiach wyższych) 

 

TAK 

(możliwość zdobycia 

dodatkowych 

kwalifikacji zawodowych 

w dalszej edukacji: w 

szkołach 

policealnych, na 

kwalifikacyjnych 

kursach zawodowych; 

wyższych 

kwalifikacji: na studiach 

wyższych) 

 

TAK 

(możliwość zdobycia 

wyższych 

bądź dodatkowych 

kwalifikacji 

zawodowych w dalszej 

edukacji: 

w branżowej szkole II 

stopnia, 

dalej: w szkołach 

policealnych 

bądź na studiach 

wyższych; do 

poziomu technika w 

zawodzie: 

na kwalifikacyjnych 

kursach 

zawodowych) 



Liczba kwalifikacji 

wyodrębnionych 

w zawodzie (tym 

samym liczba 

egzaminów 

potwierdzających  

(*S)kwalifikacje 

w zawodzie do zdania) 

0 2 1 

Możliwość otrzymania 

świadectwa 

potwierdzającego 

(*S) kwalifikacje w 

zawodzie 

 

 

NIE 

 

 

TAK 

(pod warunkiem zdania 

egzaminów 

potwierdzających 

kwalifikacje 

w zawodzie i ukończenia 

szkoły z pozytywnym 

wynikiem) 

 

TAK 

(pod warunkiem zdania 

egzaminu 

potwierdzającego 

kwalifikacje 

w zawodzie i ukończenia 

szkoły z pozytywnym 

wynikiem) 

Możliwość ubiegania 

się o przyjęcie na studia 

wyższe 

 

 

TAK 

 

 

 

TAK 

 

 

 

NIE 

(możliwość ubiegania się 

o przyjęcie 

na studia po zdaniu 

egzaminu 

maturalnego w branżowej 

szkole II stopnia lub 

liceum 

ogólnokształcącym 

dla dorosłych) 

 

Uzyskane wykształcenie średnie 

 

średnie zasadnicze branżowe 

Uzyskany tytuł po 

skończonej szkole 

 

- 

 

technik 

robotnik 

wykwalifikowany 

 
 
 
 
 



3. Szkoła zawodowa – szkołą pozytywnego wyboru. 
 
Oto ważne argumenty przemawiające za wybory szkoły zawodowej: 
>Informacje o systemie praktyk zawodowych, zajęć praktycznych w szkołach 
ponadpodstawowych: 
• branżowa szkoła I stopnia – nauka przez trzy lub dwa dni w szkole, w pozostałe dniu 
pracodawcy; obowiązuje umowa o pracę w celu nauki i przygotowania zawodowego                      
z pracodawcą i wynagrodzenie; od dnia zatrudnienia liczy się staż pracy zawodowej); 
 
• technikum – zajęcia praktyczne w realnym środowisku pracy, 4-tygodniowa praktyka 
zawodowa. 
 
>Informacje o szkołach zawodowych ze schematu systemu edukacji na stronie  
https://www.ore.edu.pl/dla-uczniow/7324-ściezka-ksztalcenia-2 
  
Możesz tu zobaczyć  poszczególne etapy edukacji. Otwarcie ikony każdej prezentowanej 
szkoły to uzyskanie m.in. informacji o zasadach naboru, nauki czy zdobytym wykształceniu 
 
 (*S)SŁOWNICZEK  
 
Wykształcenie ogóle dawniej typ wykształcenia o charakterze humanist., obejmującego gł. znajomość 

określonych treści kulturowych i języków; współcześnie nastąpiła zmiana funkcji społ. 
w.o., które jest podstawą uczestnictwa w życiu społ. oraz przygotowaniem                          
do kształcenia ustawicznego i zawodowego. 
Źródło: https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/wyksztalcenie-ogolne;3998840.html 
 

Kwalifikacje 
zawodowe 

zestaw efektów uczenia sie w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji 
społecznych, nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez 
uczenie sie nieformalne, zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, 
których osiągniecie zostało sprawdzone w walidacji oraz formalnie 
potwierdzone przez uprawniony podmiot certyfikujący. 
Źródło: Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, 
Dz. U. 2016 poz. 64. 

Umiejętności 
zawodowe 

przyswojone w procesie uczenia sie zdolność do wykonywania zadań i rozwiązywania 
problemów właściwych dla dziedziny uczenia sie lub działalności zawodowej. 
Źródło: Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, 
Dz. U. 2016 poz. 64. 

Wykształcenie 
zawodowe 

to proces, w którym: na drodze poznania, doświadczenia i ćwiczenia powstają nowe 
struktury wiedzy, umiejętności, nawyki i postawy, czyli dokonuje się pewna zmiana 
osoby. 
Źródło: Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Żak, Warszawa 2003 

Kompetencje 
zawodowe 

zdolność podejmowania określonych działań i wykonywania zadań z wykorzystaniem 
efektów uczenia sie i własnych doświadczeń. Dlatego kompetencji nie można 
utożsamiać z efektami uczenia się. Termin kompetencje – w zależności od kontekstu 
– może oznaczać m.in.: zakres działania, zakres uprawnień do podejmowania 
decyzji, merytoryczne przygotowanie do wykonania określonego zadania. 
Źródło: Słownik Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, IBE, Warszawa 2016 

Klasyfikacja 
zawodów i 
specjalności 

usystematyzowany zbiór zawodów i specjalnosci wystepujacych na rynku pracy. 
Stanowi „spis z natury” zawodów zidenty_ kowanych na rynku pracy. Klasfikacja 
opracowana została na podstawie Międzynarodowego Standardu Klasyfikacji 
Zawodów ISCO-08. 
Źródło: http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacjazawodow-i--
specjalności  

 
NETOGRAFIA: 
-Szkoła zawodowa to szkoła niezawodna:  

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=BHUYtq-eJ7Q 

-Filmy o zawodach znajdziesz również na: https://doradztwo.ore.edu.pl/filmy-o-zawodach/ 

https://www.ore.edu.pl/dla-uczniow/7324-ściezka-ksztalcenia-2
https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/wyksztalcenie-ogolne;3998840.html
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=BHUYtq-eJ7Q
https://doradztwo.ore.edu.pl/filmy-o-zawodach/


- Barometr zawodów 2020 – powiat tarnowski i miasto Tarnów 
 
https://barometrzawodow.pl/userfiles/Barometr/2020/malopolskie/BAROMETR_ZAWODOW_wojewodztwo_
malopolskie_2020_tarnowski.pdf 
 
- Barometr zawodów 2020 – województwo małopolskie. 
https://barometrzawodow.pl/userfiles/Barometr/2020/malopolskie/BAROMETR_ZAWODOW_wojewodztwo_
malopolskie_2020_wojewodztwo.pdf 
 
-Informacje o szkołach zawodowych ze schematu systemu edukacji na stronie: 
  https://www.ore.edu.pl/dla-uczniow/7324-ściezka-ksztalcenia-2 
 

BIBLIOGRAFIA : 
„Przykładowy program doradztwa zawodowego dla klas VII i VIII z proponowanymi 
scenariuszami”. Wyd. ORE Warszawa 2017 r. 
 
===================================================================== 
 

Pytania do testu ewaluacyjnego w kl VII a : 

 
1. Podaj nazwę szkoły, w której najszybciej można uzyskać wykształcenie ogólne                   

i kwalifikacje zawodowe lub zdobyć zawód, ucząc się rzemiosła u mistrza. 
 
Odp:  To szkoła :………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
  

2. W oparciu o treść zawartą w Zał. 2 odpowiedz na pytanie-  podkreślając właściwą 
odpowiedź: 
 
Czy w szkole branżowej I stopnia istnieje możliwość wyboru zawodu ( z oferty 
zawodów zawartych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego) 

 Tak   

  Nie  
 

3. W oparciu o treść zawartą w pkt.3  uzupełnij  tekst: 
 
• branżowa szkoła I stopnia – nauka przez trzy lub dwa dni w szkole, w pozostałe 
dniu pracodawcy; obowiązuje ………………..w celu nauki i przygotowania 
zawodowego  z pracodawcą i…………………..; od dnia zatrudnienia liczy się……… 
pracy zawodowej); 
 
• technikum – zajęcia praktyczne w realnym środowisku pracy, 4-tygodniowa 
……………………………… 

 

Opracowanie: 
 

Doradca zawodowy 
Magdalena Szpunar 
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