
 

 

SCENARIUSZ ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH 

Z ZAKRESU DORADZTWA ZAWODOWEGO 

dla uczniów klas VII-VIII szkoły podstawowej 

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. 

         w sprawie doradztwa zawodowego (Dz.U. 2018, poz. 1675), Załącznik nr 3 

Opracowanie: Piotr Januszek 

Przedmiot: Chemia w klasie VIII, dział - sole 

Temat zajęć: Na chemików czekają wielkie koncerny i małe laboratoria. 

Cel ogólny: Poznawanie świata zawodów i rynku pracy. 

(Punkt 2 załącznika nr 3 cytowanego rozporządzenia oraz podstawa programowa kształcenia 

ogólnego; chemia – dział VII sole; pkt 6) uczeń wymienia zastosowania najważniejszych soli: 

chlorków, węglanów, azotanów(V), siarczanów(VI) i fosforanów(V) – w ramach zajęć 

podsumowujących dział). 

Cele szczegółowe: 

Uczeń 

- analizuje znaczenie i możliwości doświadczania pracy, 

- analizuje oferty szkół ponadpodstawowych i szkół wyższych pod względem możliwości dalszego 

kształcenia. 

Metody pracy: 

- pokaz, prezentacja, 

- analiza treści filmu, 

- dyskusja w małej grupie 

- metaplan. 

Środki dydaktyczne: 

- strony internetowe 

http://grupaazoty.com/ 

https://www.slawiecice.edu.pl/technik-technologii-chemicznej 

http://www.zspolice.pl/zspolice/uczymy/technikum/zawody/technik_technologii_chemicznej 

http://zsc.bydgoszcz.pl/technikum-chemiczne/opis/ 

http://zst.pulawy.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=347&Itemid=774 

https://www.chemia.pk.edu.pl/ 

- film prezentujący zawód: technik technologii chemicznej 

https://www.youtube.com/watch?v=HA55FVPw4YU 

- opisy zawodów (6 załączników) 

- karty z nazwami typów szkół 

- karty z nazwami zawodów, zgodnie z ich opisami 

- przykładowe stanowiska pracy dla chemików w Grupie Azoty 

- doradztwo zawodowe na zajęciach z chemii – wybrane przykłady (załącznik) 

- laptop, projektor, ekran, łącze internetowe 

- arkusz szarego papieru, mazaki 

Czas trwania zajęć: 45 minut 

 

http://grupaazoty.com/
https://www.slawiecice.edu.pl/technik-technologii-chemicznej
http://www.zspolice.pl/zspolice/uczymy/technikum/zawody/technik_technologii_chemicznej
http://zsc.bydgoszcz.pl/technikum-chemiczne/opis/
http://zst.pulawy.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=347&Itemid=774
https://www.chemia.pk.edu.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=HA55FVPw4YU


 

Proponowane sytuacje dydaktyczne: 

0. Kontekst prawny: 

 zgodnie z §3 pkt 3 cytowanego na wstępie rozporządzenia, doradztwo zawodowe realizowane 

jest na wszystkich obowiązkowych zajęciach kształcenia ogólnego, a ponadto, zgodnie z §3 pkt 

4 na wyodrębnionych zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego; 

 niniejsza propozycja zajęć łączy przepisy z zakresu doradztwa zawodowego z podstawą 

programową kształcenia ogólnego w odniesieniu do zajęć edukacyjnych z chemii na II etapie 

edukacyjnym (Załącznik nr 2; Dz.U. 2017, poz. 356). 

1. Przedstawienie celu zajęć i sposobu ich organizacji (ok. 4 min.) 

Tę część zagospodarowuje nauczyciel wg przyjętych, przez niego, zasad prowadzenia zajęć. 

2. Prezentacja zakładów chemicznych Grupy Azoty (ok. 6 min.). 

Nauczyciel, na podstawie wyświetlanych stron internetowych Grupy Azoty S.A. charakteryzuje: 

- chemiczny charakter zakładu produkcyjnego, 

- oferowane produkty, 

- założenia rozwoju zrównoważonego, 

- zagadnienia kariery i edukacji 

ilustrując prezentację fotografiami dostępnymi na wspomnianych stronach lub innych, pobranych 

wcześniej z internetu. 

Na zakończenie rozdaje wszystkim uczniom informację Grupy Azoty nt. przykładowych stanowisk 

pracy tego zakładu, przewidzianych dla chemików. 

3. Pokaz filmu prezentującego zawód technika technologii chemicznej (ok. 8 min.). 

Wspólne oglądanie filmu ukazującego pracę technika technologii chemicznej. 

4. Opis przykładowej szkoły wyższej i technikum, kształcących chemików (ok. 4 min.). 

Nauczyciel pokazuje uczniom strony internetowe 

- Politechniki Krakowskiej, 

- Zespołu Szkół w Policach, 

z krótką charakterystyką nauki/studiów i zwróceniem uwagi na powiązanie szkoły i uczelni z Grupą 

Azoty. 

5. Praca w grupach – analiza zawodów chemicznych oraz dróg ich osiągania (ok. 10 min.). 

Nauczyciel organizuje losowy podział uczniów na 6 grup, którym wręcza: 

- jedną z kart – opisu zawodu, 

- kartę z nazwą tego zawodu, 

- kartę z nazwą szkoły/uczelni, kształcącej do tego zawodu lub znajdującej się na drodze 

kształcenia, 

- schemat przedstawiający ogólne drogi kształcenia w Polsce. 

Praca zespołów polega na szybkim przeanalizowaniu opisu zawodu tak, by móc odpowiedzieć 1-2 

zdaniami, czym może zajmować się lub na czym polega praca osoby z danym zawodem. 

Drugim zadaniem jest przygotowanie odpowiedzi na pytanie: jaka drogą można dojść do danego 

zawodu. 

Indywidualnie, członkowie grupy, oceniają, czy zawód, którym się zajmują jest dla kogoś 

interesujący, a praca w dużym zakładzie chemicznym ciekawa. 

6. Podsumowanie pracy zespołowej – prezentacja zawodu oraz układanie ścieżki kształcenia od 

szkoły podstawowej do zakładu pracy (ok. 10 min.). 

W ramach podsumowania i wizualizacji efektów pracy grup, uczniowie mogą naklejać otrzymane 

karty (nazwę zawodu, nazwę szkoły/uczelni) na duży arkusz szarego papieru lub układać na 

podłodze, wtedy wszyscy stają wokół miejsca układania ścieżek kształcenia. Nauczyciel zaznacza 

lub wskazuje linię/punkt „startu”, czyli szkołę podstawową. 

Kolejno, każdy zespół, wykłada na planszę za/nad „podstawówką” kartkę z nazwą „następnej” 



 

szkoły, którą można podjąć oraz kartkę z nazwą zawodu (z wyjątkiem liceum ogólnokształcącego, 

którego kartkę z nazwą wykłada nauczyciel, oczywiście, bez przypisanego doń zawodu; nauczyciel 

wykłada także kartkę z nazwą SB II st. wraz z kartką-nazwą zawodu „technik analityk + technik 

technologii chemicznej”). 

Na „mecie” planszy powinno znajdować się logo lub nazwa zakładu pracy. 

Przedstawiciele grup łączą liniami/strzałkami nazwy zawodów z logo zakładu pracy. 

Na planszy zaznacza się linie/strzałki łączące SP z następnymi szkołami oraz linie/strzałki 

ukazujące możliwości przechodzenia między szkołami (zgodnie z otrzymanym wcześniej 

schematem ogólnym). 

7. Podsumowanie zajęć (ok. 3 min.). 

Nauczyciel podsumowuje zajęcia moderując krótkie i zwięzłe odpowiedzi na pytania związane z 

zawodami chemicznymi, np. 

- czy kogoś zainteresowała praca w zakładach chemicznych? 

- jak można wyjaśnić, że zawód chemika i praca w zakładach chemicznych są dostępne dla każdego 

ucznia? 

- jakie inne, ale podobne prace można wykonywać zarówno po szkole branżowej, jak i technikum 

oraz studiach wyższych? czy ktoś zna takie przykłady? 

- w którym z prezentowanych zawodów trzeba doskonalić swoje umiejętności i wiedzę także po 

podjęciu pracy zawodowej? 

- w jaki sposób można podwyższyć posiadane wykształcenie oraz uprawnienia zawodowe? 

 

 



 

Załączniki 

1. Karty z nazwami typów szkół 

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA SZKOŁA BRANŻOWA II STOPNIA 

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA TECHNIKUM 

TECHNIKUM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

POLITECHNIKA UNIWERSYTET 

 

 



 

2. Karty z nazwami zawodów 

 

INŻYNIER INŻYNIERII CHEMICZNEJ INŻYNIER TECHNOLOGII CHEMICZNEJ 

TECHNIK ANALITYK TECHNIK TECHNOLOGII CHEMICZNEJ 

TECHNIK ANALITYK 
TECHNIK TECHNOLOGII CHEMICZNEJ 

APARATOWY PROCESÓW 
CHEMICZNYCH 

OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ 
DO PRZETWÓRSTWA TWORZYW 

SZTUCZNYCH 
 

 

 



 

3. Schemat przedstawiający ogólne drogi kształcenia w Polsce. 

 

 

4. Logo Grupy Azoty 

 

 


